
ಕತ್ತ ಇತ್ತು ತ್ರಿಕ ಚಕಾ ೬ರ | 

ಇಐ ಬ್ರ ಹ್ನಿಷಾರಾ ತೂಬು ತ್ಟ ತ್ರ ನೀಚ್ಯ್ರಾ ರ ತಡಿಸ್ಕು ಳಂ ಇಲ ತ್ತತಾಡಿಲಿತಿ ತೆತ್ತ ಇತ್ತ್ ು೬ಟಕ್ತ್ತ ಜ| 

ಅರಾತಣವ್ 8 ಇ ನ್ನಣಕ್ಮಲಾತ ತ್ತಸ್ಲ್ಲ ̀ ವಗಾಯು ಯಾ ಪಾಲಾಪ್ಲ ಇ ಗ ಬ ಇರು ಭಬಾರ್ತೀೀ್ಥ ಸಸ ಬುತಒ-ರೂದ 

ಅ ಇಡಾ ಅತೆ ಕೂಸ್ ವಾ ವ್ ೬1 ಶ್ರ ಪತಾಕೆ ಸಾಸ್ಟ್ಸ ತು ಸ್ಟ ್ರು ಶಾ ತ ತ್ಲಸಶ್ರಿತಿು ಶ್ರಮ ಬ್ರಸು ಅತತ! | ತೆ 
ತೀಟ ಳು ಪ್ರತಿಷ್ ಸಲ ಪರತ್ರ ತಣಾಲ ತತ್ತ ಪೌತ್ಟ ಬೂ ಚರ ತಾ ಗಾ ವ್ಯತ ವೂಾತ ಇಇ ತ 

ತನ ಶ್ರತಾ ಸ್ಟ) ಡಿ ಶ್ರ ತ್-ಕ ದಶಾ ಕ್ರಸಸಎಲ ಪಾಡ್ಮಿಯ್ಯ ತ್ರಿ ಸಾಲತೆಡ್ಟರಿ 3 ಸಳ್ಳತಬ ತಾ ದ ಇ್ರಪ್ಟ್ಕು1ಮ್ು ತತ್ 

ತತ್ಪಸತ್ಸಾರಾ ತೋ ತರಿ ಘಾಜಿ ತಾತಾಡ್ ೨ ಇ0 ಸ್ ಭಾಗಾ ಆಹೂತ್'ತ್ವ್ ಇಲ್ಲು ಅ ರ್ಯಾ 

| 
ಶ್ರ 

4 



ಇಟಲ್ಬಗು ತನನ ತಿಲ ಗಾಡಸ, ತ್ರಾ? ಹೂಡಾಗಗೆ ತೆ ಎಾವಸ(ತ್ರುಸಾ ಸ್ರತ ಮಪಾಪ ತ್ರೈ ನಿಟ ಬಿತಯೂಸ್ಲ್ರ ಫಟ 

| ಉಂಸಾಡಿ ಕಣರ ಮಾಜಾ ಇಗಶ ಹತ್ತದ ತಗ ಹಾದ್ಯಇೆಗಾಸಸಇಊ ದದ! 

ಶಿತ್ರಸಾಸಸತು ಇ೧ವನು ಶಸ ತಟು-ಕ ತಸ್ 81 ವ ತ್ರ ಳಗ ಇತ್ತಿತ್ತ ಸೊಸ ಜುಎಂತ್ಪ್ರಿಯ ವನ ತಿಸ್ಸಗಾಪ್ಸೇಗೇ 

ಉಟ ಆಗಾ -ದೆ ಸ್ರತ ಇರಲ್ ತ್ರ್ ಕ ಕಣಸ್ ಸಾಸ್ ಕುಸು /ತ್ರ ಇರು ಓ೬ಓಪ್ರ್ಸಗಿ, ಮುತ್ತುವ 
ಇು)-ತ್ರ್ರತಿತಾತಾಹಿಸತು ಜಾ ಆಸು ಸುೂಂತ್ದಲ್ಬ(ತ್ರ ತು ಜ್ 1) ಇತತ ಭದ ಯು 12 ಒಜಿಲಸವಿ | 

[ಚತು ಸಾನಡಶ್ರಿಸು ವ್ುತ್ತಿಸಸೋಗಾ ಇದ ೆಇಡಡಸಿಫ್ಬಿ19ಾ ಮೂಸಾ ಗೂಡ್ ; (ತ್ರುಣಸ್ಷ್ಯು ಸಾಫ್ ಸಸರ ಸ್ತು? 
(.ಸ(ಪ್ರ-ು ತ್ನು ವಾಡು ಇಟ ವ ಕು ಭೂ ಇಗ ಇ್ಮೇರಾಈ ಆಸ್ ಡಸ್ರ್ರ್ 43) ಲ್ಪ ಹ್ಹ 
ಚ್ಛ್ರೊೂತ್ ಸಲ್ಲೇಷ್ಟ ಮು ದೀಡ ಕೂಬುಮುತಾ ಇವ್ರ ಜಾತ ತಿ:ಷ್ಯೂೂ ನ ವಿಸ ಇ,ಅ್ಪು ಸುರ್ ಗು ಉಾಯಯತಫ್ತ] 

ಇಸು ಸಸ್ಯ್ಗಾದ ಇ್ರಏಿ ದಿ ಆಟಂ ಒಪ್ಪು ರೋ ಲಲ್ ಲ ಲ 0 [ ಇಗ 

ಅಷ್ಟ್) ಇೆತ್ತ್ಟ್ಸಪ್ಲ್ಲ ೬೬ರ 

೨ ಚೆ 



ಅಟ ಎಂಧು ಪಸ ಇ ಅಲ ಜಂ. ರಜ ಜಂ 7 ಸತ್ರ ಜ್ಯೂ ಲೆ ಸ್ರ-ಗತ-ಡು ನ್ನ ' 

ಪ ಪ ಯ ಪ ೂ ಟಾ ರ ಥ್ ರೂ ಸೆ ಜಾ 

ಸಾಸ್ಟ್ಸತಿ) ಸಾಸ್ ಪಇತು ಇದ್ರ) ಸಾತೂಸು ಚು ಸ್ತು ಸಾಡು ತೈತಾಶ್ರಿಸ ಅವ! ತರ 31ಇಬ್ಬ ಸಾಯು ಕ್ಷಾಡ್ತ್ವ ಜರ 

ಇಗ ದ್ಧಿ ಮಾರಾ ಪಅಾು/ರ್ಗಹತ್ತ್ರಸ್ಇ್ಲಅ'ಕ್ರ್ ತ್ಸ್ರುತ[್ಟಾತ್ರಿಸ ಸಸ ಶ್ತ ವಿಸ್ರಾಣು ಇರ ಎ -ಗೆತ್ಟ್ ಇಳಿ (ತ್ರ ತೂ | 

ಖಗ ಕಳಳ ಲಲ್ 
ನ ೪ ಲಂ 

ೆಸರ್ವದುಡೂವ್ತ್ರ ೯ಇಲ್ರ)ತಿವಾಡ್ಸಿಹಾಂತೆ ಕಾನಡಾ ಸಿಯ ಸಷ್ಟುತ(2 ಜ್ಯಮುತು ಎಲಿ ಸಾಸ್ಯವಾತ ಇ 

ಹೊಸಬ ತ್ತಾದ್ಸ್ವತಿ ಇತರ ತ್ತ ಕತತ 76 0ತ್ರತ ಹುನಾರುತೊಸ ತ್ಯ ಪ್ರ 
ಕ್ರ*)1-ಮ್ರತ್ತ್ವಷಸು ತತಿತತ್ಸ ದರ್ತ್ರರಿ- ಸಾ ಇಲ ಎರೆ ಹುಲ 77 ಹ್9 ಇ ರ್ಸ್ವತು ಇರ ತತ್ತ ಪಲ ತಣಪ್ರಂಸ ತೇವ ಗ್ಗೆ 

ತಗ ಕಾತಂಗ ನಿ ಗಂ ತತ ಇತು ಪರುಕ ಜಚಹ ಹ ಸತ್ರ ಸುತ ಸಚ ತಸ. 
ಘ್ [ 

| 

ರ್ಳ 



| 
ಇಸ್ಫಕಾಬ ನಭ ಜೆಡ್ ಇರಾಂಡಿಸ ಸಾಹಾ ಇಷ ಹಗು ಯು 0 . 1 

ತ್ರ್ವಸಸಿಗಾಳ್ಗ ಸೆಸ್ ಇಡಿತೆ ಸುವ ಗಾಡ ್ರ್ರಕವ ಫಾ ಶ್ರ ನಲು. ಮಡ ಸ್ಡೆ; 74 ಹಂಸ್ ಪ್ರಾ ಘು] ಲೂ ಜಡೆ ಬಸ್ ೌತ್ತಿ 
ಆತ್ಮಕ(್ರತ ತಿಯ ತತ 1) ತೆತ್ತಿಗ ತ್ ಸ್ ಜೆಸಾವ್ರಿಗ ತನ ಸಸ ತ್ರತೆ್ ಮಕ್ತಿಾ ತಿಸ್ರಿ ಹ್ರು-ಸ ಬತ ಸಾತ, 

| ತೆತ್ತ್-ಡೆ ತ್ರಳಾತಿಂಆಾ-ಗಿ ವದು ಂಹಾಸಾರ್9 ಇ]ರ್ಡಸಾತ್ತೆತ್ತಸ್ಲ್ಲಇಾಎರ “ಸೈ ವರು ತು ತಾತಾರ್] 

೬... ಸ ಯರ [| ನ್್ | 

ಶ್ರ ತ್ರಿ, ಸಾಗ ಬ್ ಸತ ತ್ತ ಇತ್ತು ತೂಸ್ರತಿಬಗುಪ್ರಕ್ತೆಷ್ಟ ಸ 101 ೯ 
ಸತು ವೆಸ್ಟ ತತೋ ತ್ರಿತ್ರಿ ಅೌಡ ತಗೊ ಹಿಮ್ ಪಾಪಿಯ ಸಇಲ್ರಾಉಸಬೂ2 ಲ ನಾ) ಒಳದ್ರ ರಃ ಇ ತ ` 

| 4 ಮಾರ ಹೊತ್ತ ಪಸ ಮಿ ತ್ಯ ಉತ್ತ ವಿ್ರತ್ತ್ವ್ಡ್ತ್ತ್ಇತಾಆತ್ಮಹ್ ಹ 
| 
| ಟ್ 



( ೨.68 ಸನತ್ ಬ ಅತ ಸತ್ನಾ ತಾತ ತಾ ಇ ುತ್ತೇತ ಲ್ಲ ಬುವಾ ದ್ಯ್ರಜಾತ್ರಾಹಾಡಿಸಷಾ ; 
ಲತಾ ಪ್ರಾ್ರ ಸ ಇಸು, ತತ್ಸಮ ಅರ ತತ್ತ ಪತ್ತ ಂ-ಸೆಲ ಹಾಸ ಕಾಸ್ ಹೂ 2 2-ರ್ದತ್ತಿಒ ತತಡ 

; 
14100533345 ಸುತ್ತಪಿತ್ತಕಂ ಹುನ್ ಸತ್ವಮ್) ಆಿಡಬ ಕಾತ್) 

ಇ"೨(ಶ್ರ್ಸು11ಗಿತ್ತ ಪಾತ್ಮೇಜಸ್ುತ್ತ/ಡತ್ತ್ರನಾದ್ ಜಶ ಬ ಘಾ ಇಗಎಗಾ ಸಗದ ಎ1 ಸ್ಪಾ ಆಯತ್ತ್ವ್-ನ ಬ್ಲ ಸಂತು, 
ಹುತ್ತ (ತ್ರ ನಾ ಲಳಸ್ ಬ್ಲಡಿ ಎಸ ಅಆ ರಾಗಿ ಸ್ರ ತೊ ಇಗ ಪ್ರತ ತ € ಪ್ರಾ ಮತ್ತೂ 
ಆರಲು ಡಸ್ಟ್ ತ್ರಳಳಪಸ್ ಕರು ಧಾ ಥ್ವಿಷಎರಾಸಣಸ್ ಇಇ ರ್ಜವ್ಟ್ರವ್ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಣ ದು-ರಿಸ್ಯ ತುವ ಆ ವಸಲ್ 
ತಾಲುಕ ಸಭ ಪ್ರಸರ್ಸಸ್ರ್ಯತಾ್ಭತ್ತುಷ್ತ ಉತ್ ಬತ ಎ ತ್ರಾಇತ ಇದ್ರ ಸ ಒತ್ಕರ ತು ರಾತಿ 
| ತೆಗ ರಾದಗಗ ಮದ್ರಸ ೂಂತಾಶ್ರಿ ಸಾ ದ ತಾಲ ತುಲ್ರಸ ಇನಿ ಕಿಸ ತುಸ ಕಷ್ಣ ಪ್ರತ ವತತಾಸಿಸಗಾಲ್ಯಾತ್ 

ಆಹು ಇಾಎಸಿ-ಫ ಲಿಂ ಒತತ 9%ಜತ್ಲಲಗತಾಶ್ರಿರಿ ಮಡ್ತ್ಯಲತುಸಗಲಲಿತ ನಿತ್ಯಾ ಮುತ್ತು ರಸ 
ಪ್ರಾಣದ ಇತ ಸೆವಾ ಒಸ್ಸಾತೌಲ್ರಿ ಜಿಎಸಾಸ್ಇವೂಸ್ಗಿತಗಿ ಗಗ ಔತ. ಸ್ರ ಗತಿ ್ಟ್ರ ಸಲ್ಲ ತ ಇತಿ ಔಷ 

| 



ಹಿರ-್ರ) ವಗ ಪುಂತ್ಯಾ ಸ ತಿಬದ ಹತ ಸ್ರತಿಸಸಾ ತ್ರ ಔತ್ಳಿ ಸಲ್ಲು ಎ1ಇರಿ/ಅ ಸ್ ತತಾ ಲ ಳೆ. ; 
; 1. 113ರ ಸತುತ ತಗ ಅ ತತತಿ-ಇತತತ್ತು ಸಗ “ಶ್ಪಾಪ್-ಇಷ್ಕೊಕ್ತಾ ದ 
ಹ್ ಬ ೯೩1೮ ಸ್ಟುತ್ತು ತ(ತ್ರಿಸತ್ರೆವ್ ಇಡುಕೊಂಡ ಹವಾ ಗಸ್ ತ) 1 ಡಚ್ತ್ರಣತಿ! 

ಜೆಶ್ರೆತಲ ಸ್ರ ರ್ಣ ಜಬ ಜೃ (ಎಳ್ಳಕಿಯುತಾತ ಡಬ ಸತ್ರಾ ವ ಉಡಡ ತ್ತ ಸಳ್ಳ | 
ಔತ ಇಡಿ ಜಸು ಸಬ್ರತಾಸ್ ತಾಪ್ ಇಸ ತೋಂಡ್ಮಾಸಸಾಸಾಸ್ಟ್ಸಗ್ಸ)- ಚಿತ್ರಾ ತ 0ಕ್ರ-7ಇಸಸತಿರ್ವಶಾ ಇಪತ್ತತ ಕೈ 
ಇತ ಸತರ್ತ್ಯುಪಾಸ ಶಶ್ ಪ್ರತಾತೊಾಡೆ ತ,ಲಸರ್ಗಕ6ಲ್ ತಸ ದ -ಈಾಮು ಗುಸು ವೀಆತ್ಮು ತತ್ರಿತೆ 
ಒಡುತಾಾ ಇಸು ಡೊಲಳಸತಾಬಿ ಇ ಭೂತಾ ತೆ ತಾಲಿ ಸ್ಟ ಉಷ ಇಂಡ ಘರ ತ್ರ ಆಸ್ ದಿಲಷ ಹಾಡ 

| 4 ಸಲು್ತತ ಇಸಿಸ್ ಎತತ ಅ ಲ್ರತಿತಾಲತತಿನಿ ಚು” 

ಪ್ರಾಕ್ ಜಚಾತತರ್ಸ್ವತ ಜಿ ೯೨1೨0೬ಆಫ್ತಸ್ಹೆಣಗ ಸಲ ಕೂ ಸತು) ತತ್ರ ಪತ್ತಣರಿ ಸದ ತತಾ. 

ಕ್ 



ಆ ಜಗ ಸಾಮು ಗಸಗಸ ಇ ಇಂ” ಸ್ಟ 
"ತ್ತ ಕ [1 

ಜಗ್ ಹಯಾ ತ್ರ್ರುಷಕಕ(ತ್ರ ಟ್ ಕಾ(್ರ ತುರತ ಲ ಶ್ಚ ೯೬ಆಸ್ಟಡು ಪ ಲ್ೆ 
ತೋಡು ಸಸರ ಸತ ಉರಿಇಗಿ ನ ಡಿಷ್ಕೀ ಸಲ್ಲ ಕು) ಸ್ಟೌ ತೆ) ಇಗೂ ಸ 8೦1 ಇಫ 

ಸಿಡಿಗಳು ಸ್ಟ ಶ್ಛಾ್ಸ್ಉವಿ ತಸ ಇ್ರಗ್ಸ್ಟ್ರೇಬ ದಶ ಇ5 ಪ್ರತ ಸ್ಟೆ ಒತ್ತ ಒಕ ಸಲ್ಲ ತಸಲಿ ಇಲಖ ತಿಬಒಲುಶಾಶತ' 
ಇವನಾ ಬಲೆ] ತಾ: ಆಲಿ್ರಿತಪ್ರ ಕರ್ಶ್ಯಾಭಾ ಪಜ ಲಾತ ಇಇ ದೂ ಇರು ಒಬತಿ ಪಲ 9-3 ಇಗೆಹ್ರೆತು.-ದ್ರ ತ್ಫದ್ು 

[| 
ಇತ್ಳಿ ಸಲ್ಲಿ ತ್ ಸರಿ ಬ್ಮುವ ೮೮ (ಡಾಯಸ್ ತತ್ತು ತಿ ತ್ತಣ ತೂ ತ ತಕ ತಾತ ಅತ ಸತಿಯ ತಡ ಡಗ್ಗ 

ಟೂ ಸ್ಸ ತ್ಹೆಸಕಲ1 ಇ ಹೆಗ ಮುಸು ತಾತ ಸ್ಥಾನ ಛತ್ರ ಕ 
ಇಟ್ಟಷಇಲು ೨ ಶ್ರಾ್ಟ್ ಜ್ಞಾತ ಸ್ಟ್ ಸಾರ್ತ್ಕ್ಲ್ಯಾಣಿದ ತ ನಿಶೂತ್ರು ತ್ ತಬ ೂಗಾಸ್ಸುಾತತಿಾಲಟ್ಟುಬ್ತ 

ತೇತ್ರ್ ಶಸ ಎಸಾಸ ಇಷ್ಟ. 

; ಸ್ಟು1ಸ್ಟ್ಪ್ರೂಸಾ ಪ್ರತ ಸ) ಗಾಲಾ | ಎಸಿಇಗೂಸು ತಬ ಡದ ತು ಸು 

೧೮-ಲ್ದ್ 

ಹುಡು ಆ 2. ಟೆಡ್ತ್ಬ ತರ ಸೆಟ್ಟು. 



3030355 ಪೂಸಿ ಜಾ ಆಸನ ಜಾತ್ ತೆಲಸಗಇಂಮ್ಕ್ಟುಇರು ಸಾನ ಇಸು ಆ 3 ನಿಕ್ 

ಇಡೆ ್ಛ್ತ ಸೂ ಸಾಎತಗು ಬತ ನಿತ ಳು ಮಿ ಇತ್ತೆ ಎ ಇಾಒ ರ ಬಾಜ ಸ್ ಇಇ ತ್ಯ ೨34೬1 ಇ ತಿಲ್ಯ ಹೊ ್ರಾಇತ್ರಲಿ 

ಬ ತಸ್ ಸ್ಫುತ್ತೂಸ್ಸ್ ಎತ್ಟಫ ಸ್ಲೇಂಸ್ಸಾನ 5 ಬರಲ ಚ್ಟ» ಗ್ಲನಿನಿ ಜುಸಗು, ದ ಸೊ 

ಆ  ್ಲ೨ಉಟ್ಟ್ಟೂ ತ 4 ್ಲ6್ಕೈ ಓ|1 

ಲೌ ವಿಇತತಾಸಗ್ಸು) ಸು ಮೆ ತಹನ ೧೬ ಬಲಿತ ನ.ಸ. ಸು 103 ಆ 

(ಇತ ತಾಲ ಕೊ ತಲಲ ಇಕೋ ತ್ರಾ)» ಸೊ ಸೆಲಂಲ ದತ ಡಸ ಪ್ರವಾಸಿಯ ಂ ಇಸಾಕ ವ್ಲಸ್ವಸುಆತ 
1ಒಳ್ಳರ್ಕಿಲ್ಲಿ ಸುರ ಬ ಬ ದೆ. ಡೌ ಜಟತೂಪ್ ತೊಚಲಾಸ ತ ಮಸತ ಹ 



ಸಾ ದಿ-ಳ್ಳ' ಸರಿ ಎಗಾತ್ರಾಊತ್ರ ಲ ದವಾ ಸಸ್ರತ್ು ಮು ಆಯ ಅಸ್್ಯಗು ಇಗನೈಸೈಶ್ ಲ ಸ್ಯಣ 70 ಆ ಹ ಲಲ್ಲಿ 

ಇಡಾ -4 ಔಂಡ ರೆ ಅಶ್ರಿತ್ಮಿಸ್ ಸಸ 9 ತು ಜುೂತಗು ಪತ್ರೆಯ ಇನಿ ತೆ ಜೆವಿ ಉತ ಾ ಫಲಿ ಅವಿ ತ್್ 
ಲ್ಲಾಡಡಿತ್ತತ್ಕುವ ಭಸ್ಮುತೆ ನಿಸಾಂಸರಆ ಆ ೨)ಸ್ರೆದಾ ಕಾಸಿದ ಇ ತತ್ತ ಪಸ್ಟುತೆ ನಿತಿ ಇರೆ ಜನುತ್ತಾಸಾಕೊತೆ 
ತು ಶ್ರುಸಸುತಸಿಗಂರಿ/ ಗು ಇತತ ಕಾಸ್ಇನು ಸ್ ಇ ಗ ಸ ೨) ಬಬ್ಬು ಷ್ಠ ಟ್ಲಿವ್ಡಾಡಿಸಷ್ಟ 

ಜೆಡಸಸ್ಳ-! ಇತಿ ಹೈರ್ ಲಾತ ಸೋತ ಗಂ ಇತ ಛಂ ನ್ 6ಜಿ 
೨3 ಸು 21 ಕ ಸ್ ೨) 31 

ತಾತ ಣ್ರಾಣ ಎಂಾರ್ಡ್ದ-ರಿ/ಇಲಿ ಸಹಾ ಆಂತ ಆರ ಇಸ್ ತೈಡ್ರು ಜಾತಿತ್ರ ತತ ಎದಗ ದು ಸಂಸತ 1 

ಷಸ ಇಸು ಇರು ಅತ್ರ ತ ಜಿಇ ಎಡ ನಗ ಸತ ಸಕಸ ತಾಲ್ಲಾಸ್ಉಾ ಯ ಇಎಸಿ ತಿಸಿ ಇಟ ಗರಿ) ವ 
ಸುತೆಸದಾತಗಲಾಡು ದಂ ಗದತ ನಿಸಿ: ಮಾಸಗಾ ಸ ತೌಷ್ಸಸು ಘಾಡಿಸಗ ಪಾಳಾಂ ತಾ ್ತೆಸಿಜ ರು 

೯೬ 
ತತೌಸದಾಗಲಾಂಡಗು ತ ಪ್ರೈತಿಂತು ನಿಯ ತರಿ, ಸಾಸಗಪ್ರ್ತಿ ಆ ಸ ಜಾಸ್ಗಗಡ್ ್ಯೋಜ ಸತೇ-ಡು ವಣ! | 

| 



ಕಾ ಜಟ ಸುಭಾಷ ದತ ತಾರೆ 1೬ವಾ-ವ ವಿ ಠಿ ತತ ಸಳ 01211 ತೆ 

ಎ ಟ್ ಬ ಉರ ಯೂ ಬಭಬ್ಸಂಉಲಂ್ಪಅಂ್ಪಂ್ರಜಚಚ 4 ಪಪ ಇ್ಗಗಂತು ಜುರ್ವವ 
ಣ೬ಅಸಾ3ಎ-ೊಡೆ.ಲಾಷಾತಡಿಂಶಾಡಾತ್್ಡಿಷ್ಟ ಹಾಸ್ ಇಪ ತೇಜಾ ಯ ್ರಿಶ್ರಂಸ್ರ್ರಣಶ-ಸರ 612 ಶ್ರ ಸ್ಎೂ 

೯ಪ್ಮಾಸ್ಸ ತಸೆಸೂತ್ತರಿಟ್ರಮಾಳಾದೀ ಶಿದ್ಲಎಸ್ ಪ್ರತಿ ಯಸ ಸತುತ ಸಗ್ಗ ಸುತ್ತ.ಸಾತ್ತ್ಇತುತುಟ್ರಇ ಸ 
ಡರೂರರ ಅತ್ತ ಹೂೂತಸಿತಾತಿ ಇಬೃಂ ಪ್ರಾಂಡ | ಎಮ್ಮ್ | 

8 ಚ್ ಲ, ಭಾರತ ಗತರ ಎ22] ಸ[ಬತರ್ಯಾಫ್ಡಳ್ಳಿ್ಣಲು ಫ್ರಿಡ್ತ್ರ 
ಹತ್ರಾ ನದ ಶ ವ್ಯ] ಸ್ವರವ ಸ್ಟಾ ಡ್ಯ 1 ನ ಮತ್ತ ಸಗ ಜಾಡು-ೆತ್ಟ/ಕ್ಹಾರ್ಪ್ರತಾಜ ಸನತ್ ತ್ಲಾಡಣೆ 

ಇದಗಗಗಾವಲಗು ಸವ್ ಸ್. 
:ಡೆಫ್ಲ ಗ್ದ ಹಸತ ಇಸಾ ಸಗಿತ್ ಡ್ಇಸಿ ಲ ತಗ ಕ್ ತೂ 

ತ್ು 

ತೆ 



ಪ್ರ 
ಸ್ | 

| [ಎ೫3 ಸು[೨ಂಸ ಹತ ಇಸತ ಜಪ ಹಬ್ರಸಂ ತು ಕ್ರನಳ ಸ್ಟ ತಕ ಬನ 

35ರ ಪಸ ದಿ ಇತ್ ಪ್ರತ ಹು ಇತಗಾ ಜ(ಕ್ರ-ಪ್ಟ ಹಸನ ಸೂ ಹಾ-ಗು ಸಣ ಬುಆತಸ ಇಇ! ತ್ರ ಎಲಾ ತತಡ ಎತತ 

ಬೋ ಫೋ ಎ ಜಂ. ಕಶ್ಟ 
ವಿ]ಷತಾಲಾಸ್ರಿ,ಸ'ಇಸಷ್ಟೇ ಕತ್ತ ಅ 3ಎ £9.೨/(ಬ್ರ-ತ್ಟಪೊಸಳ್ಳ1 ತ್ ತಾಸು ಗೆಸ್ ರಂಗು ೨ತ್ರುಗಲ 

೫.111 /*8'ಅಸೂಸರತಾತ್ಸ ಸರೂ ಅಷ್ಮ ಲತ ತ್ರ ನಟ ಅರ್ತಾಡು-ಟಸ ಪ್ ಸೃಜಗಾ ಕಡಾ ಸಲ ಯ್ ಸ” 

ಭೀ ನಿತ ರ ಘನಿ ಜದ ಇನಿತು ತ್ತ್ವಿರ್ಹತೌಶ್ತನಗ್ರಾಡೋಸ್ ಸ್ಟ ತ್ರ್ರಾತ ಇಹದ ಇಲುಸ ಐರ್ಸ್ರುತಾನ್ಲ 
| ಗೆ | 

ಸಟ್ಟಾ ಸ ತ್ತ ಭು ಸಭ 1೫ ಬಗ 

ಮೂನ ಮಸ ಅ್ಪಗಾ ತತ ಕಾಸ] ಅಕಿೃ ಯದ ಇ ಇಳ ದಂಡ್ ಶೈ ತ ಸಾತ್ತ್ತ್ ಪ್ರಾಸ ಸ್ನ ತಿತೊಸ್ಲ್ಲಾಸ್ ಎ್ನಲ್ಲಂತ್ 

ಲಸ್ಯುಸಾ9 ತಳು ತಲ ತ್ತಾ ಸ್ ್ ಸತ್ದೆ ಘಡಿಎತೊಳಾ ಶಸ ಸಮತಾ ಲಾಪತತ್ರ 4 ಣು 77ರ 

ಸ ಕ 

| 
[| 

ಆ ೮ 



ಕ ಸ ಕ ಬ್ರ ಕಾಣಂತಿ-ಯೂಸ ತೂಬು ಪ-ಡು/(ಬ್ರಾ ಶ್ತ ಹಂತಿ ಇ ಶ್ರ ತಿಸಂರ್ಮಢಿ- ಹಸು ೂ-ಇಗ(್ರು ಸ್ಟ್ ಆ 

1 ತ ಗರ್ ಹ್ಮ 313. 3331111 ಕ್ ' 

ತ್ರಿಷಾ ಚ ಬಾಸಾರ್ಸಾ ತ್ಯ [4 ನಿರ್ಸ್ಸುಾ ಬಕ್ರ! ವ ತುಡ ಸಗ್ರಸಾಸ ದಿಂಜ 
ಇತ್ ಗೀ ಹೈ ಟಗಾಗಾತಾತೊತಾ ಹಿಸ್ ಸಂತ್ ಬತ ತ್ರಗ ಮೂ'ದ್ರಸಿ ಸಾಲ ತ ತಹ -ಸ್ಟೆಗಡುಲ ಅತೋ 
ಟಾ ನ ಇ-4ಸತ್ರತಿತ್ಸ [ತತಾ ತ ತ್ರಿ ಹ್ ಆ ತ್ರಂತೊ1ಜ ನ ತಟಿಪ್ರಿಕ ಆತರ ಗಾ ದೊ ಡು ಣ್ಣುಖು ಅತೋ ಸವಾ ಮಾ ಹ 

1. ಸತತ ಸಮುತ್ತುಬುಚ್ಟೂಬ. ಸತಾರ ಸ ತತವ ಎಕೆೊೊಇ ಸವಾ ಪಹಭ ತಡ ಮಂತ 11 
ಇತು ನ್] ತ್ರೀ ಸಾ ಕಾಲ ಸಡಅಕ್ಷು ಅಹ ಫಾ ಬಾರ್ಬರಾ ನ: 

ಎ1 ಸ ಕಾಸಾದಿ ಉತ ತು (ಇರ ದೃಲ ತತಾ ರಹೊ ಬೆಂ ಇಒ ಮೈತಾಸ(ದ್ರಅಾತ ದಾ ಜಾ ಎ ್ೀ್ಥ 
ಯ 2 (ಬ (ಫಿ ತ 
ಲ್ನ 1 ಡೌ ನ 2. 

4 ಇ ತ ಜ ತ ಚ | 

ತೆ. ಎ ಟೀಕ್ ಟಾ ಹ ತ 1 | 

ಸ ಪ 
೯ 

ಕ ಸ ಇ-ಡು ಸೊಕಾ ತ್ತ 

ಬ ತ ನ | ಲ ಶಾಕ ಡ್ ಟೆ 

ಬ ತು ರ್ ಗ್ ಜಟ ಟಲ್ ಲ ಭ್ಟ್ಮ 



ಜಟ ತ್್ ಬ ಪ ಟಟ ಟ್್ೊ್ಮ 

ಹಾಸ್ ರಿ ಷುಸುತಾತ್ಮಿತ ್,ಪೂ೦ತಾಹಿ ಆಗಾ -ದ ಇರೆ ಮತ್ರ ಇಡೆ ಬಡ್ ಗ1ಲಾ 7ಗಲಸ್ರ್ನಣ ಪಾಸ್ಅತ್ತುತಾ, ' 

ಡ್ಧಿಷತ ಉಸ್ ಕೂಭಿ ಗು ಪಗಡೆ ಬಂತುಳಾ ಸ ಎಂಡತಾಸ್ರಸಾದಿಯ ತ್ರ ತ್ ಗಾತ್ರ ಆತ್ ತಂಣಳೆ ಎಲ್ಲ ರುಲು ತೊ ಎಗಾ ಸ್ವ್ ತಾಲಿ 

1148... ಉಕ್ಷೆಣ್ಸ ಸಷ ಜ ಸಂರ ಜತಗ ಅಜ ವಟ 1.1.13 , 

ಸ್ಥಾಸಎಾಸದಸೂಂಂತಿ ಆತು ಸೃಡ್-ಸ್ಟ್ರರು ದ ಹಸರ ಆಾ9 ಇ-ಕು “ಪ್ರ ತನಲಿ ಸ್ಯಸರಾಂಿಂತ್ಛುಇ್ಟು ತ್ತು ತ ನಿ ಒ | 

[ಪಊಾ ಶ್ರ ಇಇ! ಎಸ್ ೂಂತಿ ಯತು ್ ಟುತೊ ತ್ತಮ ತಡ ತೂ ಸಾರ ಶ್ತ ಸಿತಲಾ ಬತ ಹೂಡ ಇಕಿ ಸಾಸ. ಇರ 
ಸಆೂ ಇಯ ಸತು ಹೊತ್ತಿ ತೊ ಬಿಷ್ಟ ತ್ತು ತೊತ್ತು ಮುರಿ ಆಕ್ಟ ಬ್ರ. ತಿ ಸರಸ ೨1೦ ಇಗ ;ಹೂಂಸ್ಟ್ಸ್- 

ಇ ತ್ನ ಡಿತ್ರಿಣುಸೆೊಸ್ಲಾಸ ಇಡ ತಿ ೫.ಶಿಷ್ಸೊದನ್ನೆಇಡೃಿಸಸಳಾರೂಂ ಬೆಸ ಬಷಿಿ್ರರಸಾ ಧರ ಇ) | 
ಜ್ಯ ಜು ೯ಡ್ರಹ ಡು ಜು ಸಸ ಹತ್ತು ಡು ಹ್ಯಾ! ಟು ರ ವಾ ಏ್ಮೆಷ್ತ್ತಾ್ಜ ಲಿ 

ಳೆ 
ಈ. 



ಚಳವ೧ರ್ಣ೯ಶಕ್ಕಂಯಶಂಡ ಷ್ಣ; 0 | ಸತ್ತೂ ಗು ಇ ಔಿಟ್ರಿ ಸತಗ ನಡಿಸಆ ಸಂತ್ ಸಾಬಸ್ಟಂ ಡಳು)ರ 

ಗ ತ ಕರಗತ 1.11... 
[ತಾಸ ವಾಸಾ ಜಿ ಸರು ಬಪ್ಪ) ವಡ ಮೂಳಾಬ ಜಂ) ಸುತಾ ದುಷ್ಟ ಜೂ 1 4೩೬ 11 ಎಗ( 6 ಹಸೆ] ಎಹೂ ಕ ಇ ಇದಗ 
ಔಿಾಷಾಳ್ರಾಚ ಸೆ ಇಂಸೂಸ್ಟ್ ಯು] ಜಸ್ಸಗ್ಯ್ರೇಡ್ಲ ಜಾರ ರಬ 4 

' 1 1411113-ರ ಹತ್ತಲು ತೃ ಯಾಯ ಸ ಹತತ 101... 
ತ್ಕ ಸತುತ್ತಿಕಾವಡಾತಲ ರದ ೫) ಭ್ ಸೋ ಶೇಕ ಗು ಸ್ಯನಿಇಾ ನ ತಳಸ ತ್ರೈ ಇಸ ಇ ಸಮು ಇರು ೬1 ಸದ ಎರ 
ಹಇಂಚ ಚೀಸ್ರಾ ಅಸ ಶತ್ತೆತ್ರ ತಂತುತ್ಕ ಕಾವ ಕೇ೧3 ಸೂಡಿ! 3) ೂಬ್ರಿಕೂ ಡಿ: ಆ-ಶುೂ ಒಶ್ಟತಿಂತು ಬ್ಬ ಆ ತಜತದ, 
ಸೆ .್ಲ್ಪಂ್ಪ್ಥಥಡರೆ ಸ ಸಭ ಸಂತತ | 

ಶಿಮುದಡ ತುತು ಪೊಸ್ಟ ಇಂ ತಾಸತ್ಸಾತಿ ಇತಿ ತ್ಮಾವಿ ತುಳ ಕಾಡ ಸತ್ತೂ ಬ ಸನ್ ಜಾಇ» ಪತ್ರಿ 'ಸತ್ರಿಣಾಸತ | 
[|] 

1 



ತ್ ತ ಇತಿ ತಂತ 9ೂ ಜಿಇ ಸತ್ರ ಇಡ್ರು ಎಲ ಸ್ಾಸ್ಮಸ್ಸ್ ಉಪ್ರ ಸ್ತರುವ ತಲ ಉಾಸ್ು)  ತಿತ್ಮ ಇಡಿ ಐ 
ಸ ಗು ಚುಟುಕು ಬಜ ಜಟ ಬ ಬ್ಮೃ ; 
ಆ1ಸಸಗತಿಸನ ಭತ ಹಂತ ಅಂಬಾ ಶಾಸ್ತಿಬಂತ್ತುಇಾ ದಶ ಮುಸು ಸಗಣೆಸಡಗತಿಎಡಿದಿದವ ಭವಡಾದ್ಸ ' ಶ್ರ ಣಿ |! 1 ಕಣ್ಣ ತ್ ಜಾಸಮೂಪ್- ತೆ ಕ್ರಂಕೊಲ ಸೊಸ ಡಿ ಭವ ಎ ಇಗ್ರ ಅಷ್ಟ ಇರು ಸಕು ಇಲಾ ಹ ಷ್ಠ ತ್ ಇರೂ ಸಲ್ಲು 

ಉಪಾಸಳತ್ರಿತೊಲ ತ್ತ ಹಾಳಾದ ಡಿಸಅಾದಾ ದಿಸಾ ಸಾಲಾಡ್ ಇ ಆಲ ಆಸ್ರೂಸಾ ಸ ಸಷ್ಟಾಗವ ಜಿ ನೇಡಿ ತ 4... ಒಡತಿ ಕದವ ವಸ್ ಕ್ ಕತ ಸಗಳ ಸ್ ಲದಿಸತೊಸಳ ಡಾ ತಂತಿ ಇಯ 11 ೧.೮೪ 

ಜತ್ ದಸ್ಳ್ಕ! ಸದಾ ವರೂ ದಸಂಡ(ತ್ರಿಂತ್ ಡ್ರಾ ದಾರರ್ನತ್ಸ ಬ್ರ ಇದ್ ಸ ತ. ಬ 
ಇಗ ಇ೪ುಗೋಲ್ರ ೬4 ವರವ ತಡೆ ಷುಸ್ಮಡೊ ಸ್ಟ್ಸ್ತೊಯು ಜ್ತಾದ ತ್ರ ಮುತ್ತ ಗಘಾ-ಗ ಇನ ಉೃ ಇತ್ತು. ! ಜು ಲ 1 ಬ್ರ ಜ್ 1 ಶ್ರ ಡ್ರಗ್ ಬ್ರ ಇತ್ಣನ ಳ್ಳ 



ದೆಸೆ ತ್ ಸ(ಇಂಹಸ ಓಡು ಇರಿವ ಡೆಕೊ ಲ ತ ತೊರ 3 ತಃ; ಇ'ನಾತಾಲ್ ಎಂ ಸಗ. ದಿಇಇಲ್ಲ|ಸಗ* ಯೆತಾ | ಡೆಶಇ೬ -ದ್ರ-ಸು ಶ್ವಾಸ ಶಃ ಈ ತ್ರಸರಿ/ ಆತ್ರ, 46 ಗ್ರ ಪ್ರಣ ನಾಡಾ ತಲಾ ಬಿ.ದುಂಬಜಆಂಗ3ಪ/ಸ್ಟೈಮಿ ೬ಆ ನಾಸರಿ 
ಲತ ಎಶ್ರಾ ಇ್ತಮುನ್ರು ಶೈ ಸೆೊಗ್ಳ/ಇಇವಿದು-ದ ಸಾವ್ ಸ್*-ಗಮಿತ-ಹೈ] ತಾಸ ೊತ್ಗದಿಂ ಇ ಹ್ಗ ಜೆಂತ 
ಆ-ಸತೊತ್ತುು 3 ಶ್ಸ ಏತ್ ಶತಿ ಷಸ ಸಡಾ ್ಯ್ಯಾಾ ನಲಿ ಪ ಜಾ ಇತ್ ಇ್ಸಾನಿಗಾರ್ಡಿಗ್ರಡಪಾಸ ಸಾಂ ತ್ರ 

ಹೇ ಾತಿತ್ಯ ವಸ ಕ; ತಹ ಸ್ಯ! ತಾಸತ್ ಶ್ರೋತ್ರ ತ5ಇ- ಜೊತೆ ಸೂತ ್ರ-ತೈತ್ಸ್ಸ' 
ಲಾಡ ೫ ಗಾನ ಮಜಾಸಿಂತೆಃ ಸತವ ಓಜ ಸಲ ಇತಯ ಇ್ವಲ್ಟೂ ಪ್ಟ್ಹಳಾ ತರ. 
ಎಡೆ ರೇಸ್ ಸ್ರಸುರ್ತ್ರತ್ಾ “ಸವ್ವಾ ಒಡೆ9ಂ ಕೈನ ಇಲ್ ಇ್ಐಾರ ತತ್ತೇ (ಪ್2ಎನಇಗರ್ಗತತ ತೆ ಸತು 

ಣೈತ್ಸಸತ್ಪಬ್ಲಾಸತೆೌತತಿತ/ಗ ತೆಗ್ಗು] ದ ಸಷ ೨22 ತ ನ್ನು 2 
ಇತಿ ಶತ್ತ. ್ಪೆತಬ್ರ ಶ್ವ ತಿತೆ ತಾತಾ ತ್ರಯ ವಪಎರ ಜ್ರ ಇಷ್ಣೇಶ್ರ,ತಾತು ಪತ ಅಧ ಸ್ರಿ 

| 
| 

ಹಾ 



೨ಸ59)9.,ಒಟ್ಟ ಇ ಹಾಲ್ಚಿ ತಂಗ್ “ಡಿ ಸೊಸಗರ್ಟಾತ್ತು ನಿಸ್ಠತ್ತಿಿಃ ದಿಚ್ಮಗ್ ಎಷ್ಟೊ ಇರ್ಪತೆಗಸುಡಾ ಮವಾಗಿ) 

ರ್ಶೆಲತ್ರ ತನ ಕ್ರಾಸ ಎಡು ತುತ ಐಸ್ರ ಕತ್ರಿ ಪು -ದ-ಡ 4 ಸ್ತಿಫಮೆ ವಷ ಇರಂಲಸ್ರಗ ತ್ರಾ ಇತ್ರ ಮಂದಿ ಕ್ವ 
ಖು ದಿಪ್ರುಶಿತ್ತಾರ್ ನ್ ತಾಸು ಲ ಶ್ರಂತಿ ಖಾ ಸವತ ಉಸ್ ಇ ಮಾಡಿ ಇಗೂ ಇಕಿಇು ತ್ರಿ ಜಾ ಶಿ-ಸ್ಪಾಸತಾಸ್ರ್ಹಸ್ಚಸ್ ಇತ್ರ! 

111843 43ಪಾಈಬ್ರ ಸ್ತ ಡ್ರಿಹೂರ್ತಿತ್ಯ- ಕ್ರಾ ತಟ ಸ್ರಳು ಯಾನಾ ಬದನ, 
ಲ್ಲಸ(ತ್ರಿಗೊಡಿ ೯೫] 5 ಕ್ಟ ದಲ್ಲಿ ತಾರ್ಯ್ರಫಾಸ್ಸ ಮಳ ತಾ ಡಿ.ಪ್ರಾ ಸಂಡೆ ಇಂಿತ್ತೀಹಾಸ್ಇಾ ತ್ಲ (ಲ್ರ-ತ್ತ ಪತಿ ತ್ಸತ್ಲಾತ ಹೂಸ! 
3 144158 ಸೆಸ್ ಸುಸ್ವಾಅಸ್,ಸುರಾಫ್ರ ತದ ಸಲಾಮ ತು ಭತ ಸತ್ತ ತ್ರ ನಸೂಂತ ಕ ತ್ರುತ್ಗತ್ರ ಲಾತ | ೧೮೫7 
ಪ್ರಸಾತ್ ತ್ರ್ಕಾಇಭುಳು ಇಬ್ರ ಸರತ ಇಡಿ ಇಸು ರಾಸ್ ಸಲತ ಯಾ ತಾಶಿಸು ಸಗ) 2 ಇಯು ಸಿ:ಶ್ರ್) 

ನದಟ್ಟಾಾ ತಸ ಇರುತ ಅ ಸಪ್ರಚೂಡದಾತತ ಜಲ ನಾಜ್ ಸಾರಾಣಾತಂರಾಕು ೂ-ಜೆ ಸರಕಾ ಸಾಸು 

ವಂಚ ತಯ್ ಏರಾತ್ರ ಔೂ ಭತರ ಸ್ಟ ಮೂರ್ ದಾು ್ರ್ರಣ್ಮತ್ ಜಡ್ ತ್ರಗ! ಇಸ ಸಷ ಪ್ರಸ್ನಾ-ಡೂ ಸೆ 



ಕ್ಟ ್ ್ ಲ್ ಚತ ಭತ ತಾ 

ಕ | 
| 

ಸಿರ ಾತಟ ಸ ಇರು ಸಟ್ಟಡ್ರ ತತ ಲ್ಲ ತು ಎತತ ಎ4 ತೆ ಕಾಂಡ ತಎತ ತಿ ಹೊ ಆತಾ ವಿಶಾಲ ಪೌಹಷ್ತ 

ಇತತ ಸ್ಶ್ವಾಸೂಸಗ್ುಗವಡ್ಲಾರೂರಛಕತ್ಯಸ್ಪ್ರಾಸಡತಾ ಯಾತನೆ, ತು ತ್ಸಡ್ತುಂಚ್ ಸಾ ಡಿ ಲ ಶ್ರ್ಟತೊಸ ಇಬ ಇತಿ ಜಾ ಗಳನ ಡಡ 

ಡಿ ಜ್ಲಾಸಾ ತರಗ ಇತ್ರ ಜಾಗ ಡಲ ಸಾಲ್ಕಯ್ಯ೯ರ್ಕ್ಗತು ಒಸಸಸ್ಟ್ಸ ಸಾಂ-ಯು ಗೊಡು ಈತ ಫಣ್ಟಾಸಾದ ನ್ ಇಷ್ರ _ 

'ಸಂತಾಲಳ್ಲ ಲಾ ಇಸತ್ತ್ ಮೂಸ ತ್ರಣ ತುಷ್ತಾ ಸ್ ಪ್ರಾತ್ ೆ ತ್ಕ್ಟಡಾಡ ತಂಗ್ ರ್ಥ ಹಗಲ ತಿ ನಿಜ ಲ ತ್ರೀ ತೊೋಸ ದಿಶಾ, 

ಆಾಧ್ವಿನಪ ಮೂಡಿ ನೀಲತ ಸ೯ಹಾಇಣಸ ಹೂಡಿ ಆರ ಜಾಊೂಹಿಲನ್ತುೂಣ್ಲಂ್ರತ ಇಇುಸರಿಇ ಸ್ಡ್ರತಸಸಿಷವತಮಾಡಿಶಿತ 

ಶ್ರೈಸೊಸಾಇಬುರುಅಾ ಪು ತ್ತರ ತ್ರ ಮು ದಿಶ್ಶ ಸ್ಪ್ರಾ ತ್ ದೆರು ಸಡ್ಟಕಾಸಯ ಮಡ ಸುಆತುವಾ ನಿಲ ಶ್ಷಂತೊ] ಇ ಸವತ 

(ಆ್ಟಾಸ ತಮಿನಿಸುಗತು ಇಗ ಗಾತಾ ದಾಹಿ ಲನ್ಗಳಾಿನ ಇರದ ಸಂತತಂ ಗಣ ವಲ ಆಸ್ಮಮಿತಾತಾ 
ಬಾ ಜೆ. ಬಜ ಮೂಸ್ ತ್ತಪ್ಟಾಸ್ ತ್ ಸು ತತ್ ತೊತು ಸತ್ತೆ ಅಸ್ಟರ್ಡಶಾರ್ಯ-ರ ಇುಉುರಇಸಹಿಲಶ್ರಾತೊ1ಬ ನಿಶಾ 

ಆನತ ನಿಜದ ಸಗುವರ೯ಹಾ ಇವ ಡಿಸ ರಾಜೂ೩ಲನ4 ಇಚ ತತ ಉತುಮ ನಾಡಿಯಾ ಸ 

ಆ 

| 



ಚ್ಛಸಾತ್ಯು ಸೋಡಿ ತ್ಣೆ ಮು ಬ ಲ ಟ್ ಜ್ ಸ್ಮ್ಮಿಸ್ಸಗಾಡಿ ಇಂವಾ ನು ಜಾಜಿ 
ವಷ್ಟಡಟವರ್ ಅಸಲ್ಯಾ ತಭ್ಬ ಡೆಕಾವ ಸಲ್ರ)ತ ಪತಾ ಇಸಸ್ಮ- ಈ ಸ್]-/ ಇಸು ಮೋಸದ ಪ್ರಜ ಶ್ಚ ಮೂ ಗಾಶಿತ್ತ 
ಇಲ್ಲ ೂ್ ಕ್ತ ಔಜಮು ರು ಕ ದಕ ಗ ಕಂಡಿ ಪತಿ ಸಹತದ ಗ, 
1141313 334ಅ) ಸ್ ತಾಣಅತ್ತ ಎ ದ್ಧಿಸಾವ್ ತ್ರಾಸ್ ದೆ ಗು-ಛಮಿ ತಗಡು ಶ್ನಿಡ್ಥಿಸ್ಟ) ಡು-ಡಸಲರ ಜ್ಛೈಂಸೋಸ್ 
ಕಾಕಕ] ಡಹ ತುತೂ ತ್ಯ ಸ, 

2 ತಗಾಡತಡಡಿ ತಾಸ ಹಾವ ಪಜಸ ಡಾತೆಸಲೋ ತು ಹಾ ಮಸಡ ಷದ ಶ್ಥ್ಸ್ಟು- ಸತ ಶಾಸ ಇಸಿ 

ಜಃ ಸ ರ್ಗಾತಾತಾಘು ಶ್ಹಸಿಸಇಕಾಂತೂ ಬತ ಸಲಸ್ಹೈತ್ತಳತ ತೊಡ ಐವಿ, ತಕರ ಬ್ರ 
ಸ ಬ ಕಾಕ ಗಾಜಿ ತರ ಯು 
ರದ ದ ಇಂ-ದಷಾ ಶ್ಲಂತ್ರ7ವ್ತ್ರ್ ತ್ರಚ್ಛ್ರಕತಕ4ು ತಳುತಳಿತಿರತ್ರ/ಹರಿ ತಸ ಪತ್ತಿ ಹೂಡ ಸತ್ತಿ ವಗ 



ತಾಾರ್ಯವಸ್ಯ [ಒಡತಿ ಸಸಸತೆಸಾತಾಸೊಬ್ಟು ತತಾಸ್ರು» ತೆ ಭ್ಟಚೂ್ರ ಜಾ ಇ ತ ಇಡುತ್ತ ತ್ರಾಇಸ ತ್ರುತ ಇತರ 

ಅತ್ತ -ದ್ಆತಣ ದಿ-ಗುಗಆ-ಪ್ರ ಕುವ ತು ಮ್ಮ ೂತಸ್ತ ರಾ ಸಗಲಜಸುಲ ಇ ಸಾದ ಗ ವಜ ಇಸಮುಂಸತೇಸಾಧ್ಥಿದ 
ಡಿಸೌಯಿ ಸಂಕ ತುತ್ನೆವ ಶಿತ್ರ ತುಂಡ ನಿಶ್ರತವ್ ತ್ಥ್೬, ಇರತಹ ಸರಿಸ ಹೊಸ ವಾಸ ನಿಸ 

ಆಡಮಾಸಗೊಂ-ಡು ತಹೊೊ್ಬಬುತಿಂ್ಲ ನದ ಬಾಬ ಎಂಟ ಸಾ 111. 

ವ್ರಿಸರೂಸತ್ತಿಸ ಜತ ಸು ತೊ ಸವಿನಾಗಾಂಸ ತಾತ ಶ್ರಿಗಗ್ಗಇ/ವಿಸುದ-ಜೆ 'ಬ್ಯಾತಿವ್ ರಯ ಹ-ಸತೊೋ 
ಸ ಇ ಇ ಜ.೬೩ 2 ಯ ಲ ಲ್ ಲ ಪ 
ಇತ್ ತಾತ್ರಮಿಸ್ಸ್ಗಾ ಸಿಇಎಲ್ಲಲ್ಲಸು/ ಶ್ರಾ್ಟಿತ ಸ ಆ ತಳಾತುತೆಸತೆ 'ಡೊಡದಲ- ತಸ ಸರಕ್ ಜಮ ೯ತೊ್ಸ ಆತನೆ 

ಔದಂದಗ ಮಂಡಲ ಸಾ ಇರಸುಷೋತಿ ವದಾ-ಡ ತ-ಕಇತ ತುತ್ತು ದಂಒಂ್ಶ್ವಿ ತಂದಿ ಶ್ರತ್ಠಿ ಇತ್ರ) ಬಡೀ ನ್್ 
ಐಸಜಂಡಸ್3 ತುರಗ ಮಾಡ ಬತ್ತೀಗು ಹೋಬ ಡೊ ಬ್ಬ ಮೂ ಹೌಸೂಸಿಲಲ್ಲ ತಪ್ ತ್ರ್ರಿ ತ 9)ಣಃ 

ಜು 

ತೇ ತುತು | ು ಈ. ಕ ಟೆ ತ ಕ್ಷೆ 



ತಲಾಸ್ ಲ ಜ್ಜ ಸಾಂ ೫-.ಸೆತ್ರತ್ರಂಸ ದೀತಾಲ ದನು ಸುಗುಳುದು ಹಡಿ-ಇಗವಿಭು-ನ ಸಕತ್ ತ್ ಶ್ರ ಆದಾ! 
ತೌೌಕ್ತಇಂುಂಬಸಗ ಸತ್ರೂ ಡಿಸಅಜ ಸಾಸ್ ಸ್ಜಂತಇಗಿತಾ ಯೂ ಸವಸ ಔನ ಇರಿತೊಬು ಎ ಹ 2ೂ ಷದ ಎ 

-೫ಶ್ರಿಯರಇಂಡಿಲಲ್ಲ್ಲನು ಶಿಕ್ರಿಕೆತ ನಿಸಾ ಇಂಹೋಇತ್ರ್ಗಶ್ ಯಿ ಎರ್ರಾಾ ಮೂತ್ರ ೯೬ ರಗ್ನ್ಗ ತ್ಕ ಿೀ 
ಸಿ ಬ್ರತತಕಾಲಮಿ ದು ಜ್ ಏತಗಐೂವಿ ಯ ಯತಕ್ರತ್ತಿ ಸ್ ಪ್ರಾಸ ದಸಎನೆ ಆಗ್ರಸ'ಷಾರ್'ಸ ದಂತೆ 
ಸ್ತೇಹಾಮೂಸ್ ಪಾಸಿ ಬುತ್ತಿ ದ್ ಹೊಸತರ ಹಸದು 3ಎ ತಇಂಡೂಡ ಲ್ಲ ಇಸ್ಟ ಕ ್ನಿ 2) ೪ಎ ಒ್ಬ್ಬ ಇ ಜಾಮನಛ 

ಇತ್ತಿಮು ಅತ ಕ್ರ ಲತ ದಿ೬ ನರಿ ಸ(ತ್ರಆಸ ಡಾಗು ಗ್ ಪ್ರತ್-ದ/ಶಾಇರ್ಥ್ರವ ದು ಸರಿಸ ಐತ ಡ್ ತ್ ಇಬ್ರ ಲ್ ಜ.ಶ್ರೈಶ್ಟಿ ವಲಸ 
ಡಿಸ ವ್ರೂ ಸ್ಸ ಡ್ ಇಗಸರಿಸ ವಾಸ್ ಸಜಾ ತನಸೆತು ಮಾಡೆ ಮೂತಿ ಸ್ಟಿಇರ ತಬು ಆಖ ಸಾಂಬ ಸ್ಟೈಕು ತ್ರ ವಡ ಲ 1 

್ಿಸಿತತನಿತು ಅನು ಟ್ಟಿ ತತ್ ಹೂತ ವಪರ೯ವಗ ಯ್ ಪಾ ಶಲಾತ್ತ್ಗಾತ್ರ್ ದಿಂ/ಆ ತತ್ತರ ದಿತ್ತುಣುಲ ಚೆಪ್ಗಗ ೧ರೆಗಿ 

ಟಟ ್್ಮ್ಪಇ. 



ಹ ತತ ತತವ ಇ ಡುಇಡು ಸ ಗಗೂರಿಲ ಸು ಎಸ್ ತ್ಸ ವನಜಾ ಬಬ್ಬ ಸೊಗ ಚಡ (0 ಉತ 
ಡಾಸಾಸ ಜ.(ಡ್ರಪ್ರ(ಕ್ರ ಲ ಔಂ.ವಬ್ರ/ಇತ್ಲ ಸ್ಟ್ ನ್ ಡ್ಸವಡಿನು ಜಡಇ್ರಸಇಡ ತು ತ್ರಿ ಯ ದಿಂೂಘ್ಗೆ |! 
೬. 1 007ಸತಟೆಳ ತಾತ ಸಾಸ ಹರ್ ಕೊ) 4 9-೩ ತ3 ಇತ ಖ ಹಸದ ೩೪ ಆ 2... , ಸನಿ ಳವಾ ಯಂ ತಡ್ಗಾ ಪ್ರ ಪರ್ಸ್ ಉಗ ಶ್ರಿತಯ ತಕ ತಫರಿ ಇನಿ ಇತ್ ಫು ತ್ರಂತ್ ಔಂ-ಕೂಲ ಹ್ ವ್ ಇರತವ ಖಿ ಗ್. 

ಆತಿದಿಡ ತ'ಸೂತತ್3); ಆಗ್ ದೀಡ ಇರದು ಬ ಪ್ರಶ ಮೊಲ ಹಾಸಅತ್ಟ ವಾವ ಸ್ದಿಈಸ್ಸೌಇಎಾಸ ತೂಡಡಾ ([ 
| ತೊ ಬತ್ರಿತ ಡಾ ಸಾಾದಗೂಡಿು ಹ್ ಗ೧ಇಸಿಲಲ್ಲಿಭರ ಉಫಫಿಸ್ತನಿಕುಳವ ಬ್ಯ ತಾತೆತ್ ಎರ್ಸ ೬5 ಟ್ರನಿಸ-ಇತಿತ್ಸ್ 
ಅ ತ(ತಂಸು ವಿಸ.ತ್ಣ ಸ್ ಶಗೊತಿಟ ಇಡ ಲಸವದಿದ ಸೂಡ್ತುತ್ರಾಯ್ ದಾಯ್ ಸ್ ಇಂಗ ರುತ್ ಇ ಹಳ್ಳ ಡಾ 
| ಷಸಾಶ್ಸಬಿಂಡ ಇಡೆ ಕುಂಗಾಸ್ಮೂಸಯ ಹುತ್ತದ ಪ್ರ ಸ ೨ಡಾರ್ಗಿಕೆತ್ರು:ೂ ಶಾ 
ಡಿ ಕಾಮತ ಹೂತು ತಾಮ್ತ್ಲೈೇಇ 

ಸ್ಟ್ಇಂಡಿಲ ಲ್ಲೊ ಪಾಸುತತ ಗ 
ತಾತ್ರ್ಡೀಡುತ್ಲ ದ ಜಾಇ ೬ ಕ್ರಿತ ವಸ ಸಾಸ ಿಲಂಸಸ್ಸ 



ಬ್ತಾತಾಸಧ್ರಾತಾಯುನೆ ನಿಜ ಾತ್ರ)ತ್ತು ದ್ದ ತಿ।ಆ ದ್ಫಣ್ರಾ ತಿ.ಅಾತ್ಷಇಣ: ಗತಾ ತಸ ಇಗ(ತೆತಿ ಟ್ಟು ತಿ.ಆಟಾ3ತ್ಚತೆ' | 

ಇಟ ಪಸ ಅ) ಇಸು ಉಲಗುತ್ತುತಾ ಸುಸಾರ್ವಕ್ಷಾಾತಾ ಹಣು ತ್ಾ ಟ್ ಇ.ಅ ಜರಿ ಹ ಬ-ಬವಗ' ಸ್ರಿ ಶ್ರ 
ಸಂಡೇ ೬) ಇಸಣೆನಿಯೂಗಾರೆಗಾನಸಗು ತತ ತವು ಜಬ್ ಶ್ರ 

ಶ್ರ್ರಕೀತೊಟ್ಟ್ರಿರಾ ತ್ಯಾಕಾಳ್ಯ್ು ತಿ (ಮತ್ತವ್ಾ ಆ ೫3 ಎ ಜಲ ಇನ ಬಾ ಬಂ ಂಇಊ (ಅತ್ರ ತರೂತ್ವ ವಾದ ಹ 
ಇಬ ಸಾತ್ತ ತ ಇಂಟ್ರತ್ಮಿಶ್ರಿಕಾ ವತ ತೈಲ ಯು ತ್ರ ತ್ಟ್ಸವಾ ಬ ಶ್ರಿ ತಮೂ-ಸ ಇನ್ನೊಸ್ತ್ರಾ ಇಸಿತತ್ತ 5 ಭರ್ಾ ಳ್ಳ 
ಇಸ್ರಾ ಬ ಜವತ್ರಿ ಆಜು ವೆ ತೆಗ ಮೈಸ ವಿಮೆ 'ಇುಎಸರ್ಮುದ ತ್ತ್ಸೆಸವಗನತ್ರ ಎ ಚತ ಮ್ಪಾತ್ತ್'ಪ್ರ್ಯ ಆತ್ಮನ! ೧ಲ್ನಾ' 

[ತತಸ್ತು ಹಚ್ಚಿರಿ ಸಮಾ ಶಸ ಶ್ರಜ್ತ್ತತ್ ಸ ಆವುಮೆ ಹುಸೆವಣ ಉಪ ಎಫ ಸ್ರ ತಂಡದ ಜತ, ಯಲ 
ಸ್ ಪತ್ಯತ ಸಹಸ ತ್ರಹ್ಲ್ಲಿತಾ ತುಸಗಾಡಿಸೊ ಡಿ ಡಯಾ ಸ್ರತ ತಪಪ ಇಷ ಮಸಆತ ದ್ರ ಸತೊಬು ಸ್ಮುತಯ 
ಬಾ ಇರು ತುತ್ತಾ ಸತ ತ್ರಾಸಿ  ಕ್ರಟ್ಛೆೋದಾಸಾತ್ರತಹು ನಾಡಿದ ಣಃ ಶ್ಲಯತ್ಳಾಸಾ ತ್ರ ಬಸ್ತು ಶ ಇ ತ್ರಾಸಾಸ ಓಂ. 

-ಮುಸಗು ಮುಧಿ ಜುಸತಾಧಿಸ ಲಸ] ಗ 



ಹ ಗ  ್್  ್್ 

ಸಾ (ಸು್ಳ್ಳ ಸಲ್ಲದ ಪ್ರೂರಾಂ ಮತಾ ಲತ ಚಾರ ಹ... 

ಇದು ಬು ಅತ ಜನಾ ತ್ ಹೆಟ್ಟಪುವಾಲಗ್ನಾಸ್ಟಶಿ ತ್ುಸು ತ,ಸ್ಸ್ಸ್ಲ್ಲ-ಇದ ಪ್ರ್ರೋಲಗಾ* ಜಗ ಹೋಸ ಆಸ 9 ಸಾಾತ್ರಸಲ್ಲಿಸಾ 
(ತ್ಸೈ]ಸು ಲಸ ಮಸ್ಯ ನಾ ಒಬ್ಧ ಕಣ್ಲಾ ತಪ್ರಲಿ ಹೊ ಸಸಿತೊ ಬಂತ] ಸಾಂತದಜ್ರ ಜಾತಿ ರವ ಪಾಡಯುತ್ತಾ | ಸ್ರಾ-ಸಗದ್ರ ಸವಿ ಸಾವೆ ಗ್ರಲಾಕಾತೇದ ಗ್ರ ಲ ತತಡ ತಹಿರ್ಗಈ ಸತಿ ತ್ಯ ಸಇತಿಮತಿ 

[ತ್ತ್ರ್ರಾತಗ) ಅತ್ರ 17 ತಿ ಸಇಸಳಲ ಪರಸ ಎಣ ಸಿಗಿಸಿದ್ದ ಜಾತಿಸ2 ೯೫ಸ್ಸ್ಲ್ಲಿಅಾತ ತ್ತ ಇವಿ ತಣ್ಣತಗ ಇಡಾ 

ಇ. ಸತ್ರಿಫುಶ 91] ಇತಪಫುತ ಇತ್ತು ತ್ರ ಣತ್ರಹ ಸ್ರಶಾತಾತತಾ ತಸ ್ರ2ತಿಲಂಸ ಹ ಜತ ದ 
ತುಸು ಬಂತ ಕ್ರತಟಿಸಇತ್ನುತ ತತ್ರ ಹೆ (ತ್ರ:ಸ್ಟಲತ್ರಿ ಸತತ ಡು ಇಸ್ ಆಸಗ ಗ್ಗ ತಾ ವಯ 

ಹಣ ತಸೆಇತ ಡ್ ನ ಎ ಬ ತಾಪ ಸ್ ಜೂ. ಒೂ ಪ್ರ ತ್ಭಲಸ್ ಪ್ರತ್ನೊತ್ರು 3 ಇಸ ಡೂ ಜೌ ಹಸುಗಳ ಕ್ಲ 

ಮ ಷಸ ತೆ ಉಳಳ ನೆಃಶ್ರಿಸೌಯಲಉದಿಸ್ಬುನ 
ಸಲ್ಲ ತನಾ ಸಿ.ನಿಳಲಾಸು ಮತ ನಾಡಿಗಾಷಲ 



೫೧ 

*ಎನಾಡಿಸಿ ತ್ರುಳಾತದಲ್ಲ(ಟೂಶ್ಷನಿರ್ತವ ಒತತ ತ್ರಾಸ ಜೂ ಪ್ರಾಲಿ ಸಾಲ್ಯ ತೆ ಸಲ ಸಾತ್ಜೆಲ್ತತ್ಟೆ) 
ಇವಿ ತ್ರಪದದ್ಬಆಂತ್ರಸಾಡೋತಾತಾತ್ರ್ರ ಸರ ಇ ಜಾಸಉ ತ್ತ್ರಿ ನ 1 ಬ ಇ. 23 
ಜತ ಸಪ್ ಶಕ ೩ ಯೇ ಮುಣು।ಔಲ್ಮಾಂಡ್ಇ್ ಗ) ಸಶ್ತ]| ತ ತ್ರಏತ್ಡಟಾ ೯ಸ್ಸುಗ್ಗಪಾಮು ಸತ್ತ | 
ಇತ ತರಿಸ್ರಲಂದಿ ದಂಗ ಸಮ್ಮೋಗಗಾ ಮಿಡ್ ಖ್ಯೂತಾ ಸರಿಲಜ [ತಾತ ವ್ರಗಾಪ್ರಲಾಸಾ ಸ ವಪ್ರಸಾಸ್ಥ್ ಮು | 
ಣಿ ``ಷೇತೂತ್ಡೂದು ಸ ಹಲಕ್ಷ್ಮ-ದ ಇಳು ಈಸ್ಟ ಶ್ರ ಒಲ ಅತ್ರಿಸ್ಪಂಕತ ಇ ಹಂರ್ಸ್ರುವತತ್ಛದ| 

ಕತತ ಡುತ ಥು ಉತುಮ ತ ತಾಡಿ ತುತ್ತ ಪೂ ಹ ಪತಾಪನಾ*ತೂ ಸ್ಪ ಜಾಇ ಇಗುಇಣಮ ಡವ ಸಾಮು 

ರಸ -ಇಿ ಸಾಮ ಟ್ಟ ತ್ರಾಣ ಸಲ್ಯಅಕೊಗು ದಶಾನ್ ತಾಸಅತೂಸು 2ೂೊ ಅನಿಸುತ್ದ್ಸರತ್ತತ್'ಸಸುಲ್ಲಾಸ[ಷಾ ತೆಜೆ,ಆ 

೨... (00 ಗನ ಅತ್ತ ತಾಚಾ ಸಗಕ ಟಗ್ ಚಡ್ ನ ಟ್ ಇಂತ್ಸ ಕೌ ಸಾಣಜ್ಯಾತ ಸ್ಟ 
ಅಸಾ೧ಬ್ರ್ರಸಾಡಿ ಸಯ 2 ್ೊ್ರತಾ ದಿಮೊಸ'ಆಉಾಡ್ಡ್ ಪ್ರತ ಸ್ತ ಇ ಬ್ರೂಪ್ಟೊಸ್ರಾ ಏಕತೆ *ಸೋತ್ಛ್ರಾಜಸ್ು 

| 
| 



ಸೌತ್ ಅರರ ಇಳದ ಜಬ ಹುಟು್ಸರಿಧಾವ ಒಲಸ ತನೆ ತ್ಯಾಗ ಜು ಬುದ-ಗಲ್ಲ ಇ ಹುಲುಸು ಡಡಾದ 
ಟುದುಸಇೂ ಸೂತ್ರ ವ್ರ ಇಗ ಜರ್ ಇ ಲತೈತ್ತೆಸ್ಸಗಾದ್ ವರ ಜ್ಮದ ಸಾಸ್ ಇದನ ಸಮು ಎಲ್ಲ ಟಂಡಡ್ರು ಹ ಧ್ಯ 
ಇಡಏರುತ್ತಿತ್ಟ 6 ಯಸ್ಯ ಸಡಸಸೊಾಸ್ಸಂಗ ಇಬ ತೋಡ ತಿತಸಆಮ ತಮ್ ತತ್ತ ಗ್ರೂಪ್ಟ ಸುತ 
ಚಿದು ಬ್ಬ ಸವಾಸೆಸಮನೆಯ ಸ ತಾಒಣತಿಈಅನ್ತತ್ತ್ರಸಗಿ ವಾಸು ಹ ತೂ ದಾಸರ ವತ ತ್ ಎಡ 
ಗ ಸ್ಟ ಹಾಲಾ ಬಾತ ಜಪ... 

ಇ) ತ್ಟ್(ಇಫೈ ತಾರ್ತ್ಮ್ಯತ್ಂ ಸ್ತ್ರ ತೆ ಚತು ತ್ರಿಂತರ ಸಗದ $ ಇಸ ಗ3. ಇರೆ ಜ)ಲಶೋೂಟ ಮೌ ಆ ಅತ್ರಿಸಾ ಪ ತೊಡ | 
ಭಕ ಅಸಾ ಹ... 

ಅಬ ಗೂ ಸಜ 2 ರ ಫ್ ಲ್ಪ 

ಇಸಿ 8 ಇರು 04 ಇಳ್ಳುಗುೂಸಡಿ ಸ್ ಇರೆ.ಣು ಸಈೀಂಯ ಬ್ಲ ತರಲೂ ತೀಡ ನಿಸ ದಸ ಸ್ಲಿ ಇತು ಒಸಗೆ ತತ್ತು) ಶಸ. | 

ಆಸು ಸಲಶ್ಷತ್ವ ದಿಸ್ ಸಖಾ ತಿಸ್ಗ್ ಜನಿಇಸ್ ಪ್ರ: ತ್ತೆಂತೂಇಂತ್ತೆಯ ಬ್ಲ ಯುತ್ವಸ್ರ ತೊಲ ಸಕ್ಸ್ ಗಮ್ ಸನ್ಸ್ 
ಟಟ ಲ್ ಬ್ ್್್ 19 ಇ. 1೬ಳ್ತಾ 022 ಇ ಸಔ ಇಂದ ೦ ಐಲ 

ಮಾ ವಾದ ಜಾಣಾ 



ತ್ತಿ ನಮಾ ಪ್ರ) ವಸಯಿ ತಂತು ಬ್ರಾಲತಾಸ್ರ ಲ್ಲ ಬಟು ಬತ ಜೂ ಘಾ ಜಸ್ಸ್ಹಲಿ ಸೇರ ಇಸ್ ವಂತ ಲ್ಲಾ ಎರಿ ಇ ಇ2-ಂರಾತಾ | 

ಮ 

ನಾನಸು ರೂ) ಅಸಗ ಡತಸೊರ್ಸಾ ಆಅಡಿಸರಾೂಡ ನತ ಪಡು ಯಜ ಸಕ ನಸ ್ಪ್ಪ 

ಅ).ಅ-ನ್ ಸ ಬಾಟ್ ತಲ ತನಾ ಸತತ ತಿತಟ್ರ ಚಿಚ ಗ್ ಕ್ರಾತ್ರ್ಸ ತೆ 

ಪಾಲು ಗ ಇತ್ತಾ ತಳು ಶಾಡೆಸಾತ್ರತ ಬುತ್ರಿಸಾಸತ್ಟ್ ತ್ರಿ ತತ ಯತ್ತ ತ್ತ ಲೊ ರ್ಸ್ ಕ್ಷುತ್ರಂತ್ರಸ ಸರ | 

ಏ ಟ್ಟ್ರಸತ್ತ ತೋಂ ತೆತಾರ ಇಂತೂ ಪತರ ವ ಕತಯ ಹೂಸ ಸು ು ಪ್ರಸಾರ ತುತ್ತ ಷ್ಟ ಜಡಿ: ಆ 
11/51 ಸತ್ತಿ ಸಂತಸ ನ್ ಜುಂ ತಸ ಜ್ರ ಸಾದು ಅನ್ಂಡಡೆಣಳ್ಳಾತುಲವರಾಾಡಿತಿ, ಸ 

ಜಾತಿಯಾಸ್ತ್ರಾ) ಸುತ್ ಟ್ ಇಸಗ್ಬೋಜನಿಯದನ್ತ್ಟುಲತ್ತೆಸ ಜಗತ ತ್ ಡೂ ಟಟ ಸಜಾಜ ಜಟ 22. 

6 
1 ಉಶಾ ಟ್ಟ ಬಾ ಟ್ಫಊ್ಬ 

ತ್ರಾ ಗು ಧಿ ಲಂಗ ತಿಂಯಿಸ ಬನ್ ತ್ತು ತಂಸ್ಯ್ಯತ್ಟನೆ ಬ್ರ ಶ್ಹಹಾಸಳುಜ ನಿತ'ಸಡ-ಸ್ಇರ$- ನ! 



ಅಣಿ ತಿತೊ-ವಲಾ`ಸೆಇಳೆ ದಿ ಎರ ಮಸ ಸೈ2ತ್ದೃ ನತಿಸೊಟ್ಟುನಲಾು ತಾಸ ರಷ್ಯನ್ 3.ಶ್ರಜುಸಾವಗಿ ಪಸು 
ಅಟ ಎಲ ಐ ಸಸಿ (ಪ್ರತ ಪರಾ ತತ್ರ ಮೂತಿ ಬೃತಿತಾವಲರಿ ಒಡೆತ ತ್ರಂಸಗಇಗುತ್ಯ ಎಸೆ ಇ ವಿತ ಜಂತು ತು 
ಸಜ ಪತ್ರಿನ ಗಗ ರತ ಶ್ರತತಾ ತಸ 01... 4 
ಇಗೂ “ಹು ತ್ರಕಬತ್ದ್ರ್ಯತು ಸುಇು ನಿಜದ್ಸಮುಆಸಸಿತ-ಗಡೊಟ್ಯಗ ಡಿಯು ತುಡ ಗಾಡ್ ತೊಡ 

(ತಾತ 3 ೩ತಿತ್ರಾ ಮಡು ಜೈ ಕ್ಷ ಪ್ಸಲ್ಲ: ̀ ಅಾಲಯಿಸಾತಿಂ ತ್ರ (ಇರಲ ಲತ ಸ) ಮಸಗು) ಆರು ಪ್ರಸ್] 

ಶ್ರುತಿ ಜಾಣ ಇಣ್ರಾತಾ ಕ್ರತಕ ಆ” ಬಾ ಜು ಇರೂ ದ್ರಿ ್ರ್ ಸಾಸ ಸಗ ತ್ಾ 
ಹಿ ನೆ4 ಎಸಾಸಸಿ ಯ ದುದು ಪವಇೂಾಸರಿ ಮದು ಎಗ್ಗು ಬ್ರ ಸಬ ರ್ಗ ತಿ, ಇ) ಇ್ಗ್ರೊ 
| ಸರಿಮ ಭಾಸ ತಸ ಸಾತಾಸಸ್ವ್ರ್ರೂ ಸಾ ಕುರಿ ಬಡದ ಡಾ ಇವತ್ತು) ತಜುಜುಣ ತೋ 
ಇ “ಆ ಬಜ ಬಸ್್ ವೆಸ್ರೆು- ಸಾಸಗುಮ್ ವಡ್ಕಇ್ತಾವಿ ಶ್ರಿಶ್ರ) ಗುವ ೬ ಷೂ ಮಲಲ 

ಜಾ ಇ ಜಟ! 
ತ್ತು 

| ಸುಜ ವಪುತಚ್ವಿಂಷಾಸುಸ್ು ನಾಗಿ) ನ್ ಕ| ತಿಂಸ್ ತೊಡ) ಇ್ಸೆಫಿ ಎನೂ ಇರ ಇಗ ಇ ಸ್ಟ ಇತುಇುಡಿ ಆತು ಗಡಾ 3 



| 
5 ತಸಬತ(ತ್ರತ ಜಾತಿಜ ಬತ್ತ ಸಇತ್ಟಡು ಬಂ ತೈಳ ಪತ್ಣೆನ ಇಂತ್ರ ಸತ್ತ ಪಕಕ. ಸೆಮಸಣನಗ 3ರ ಪ್ರತ ತ್ರ್ರುಳು ವಡೆ, ಬಿ ದಟೊಲ್ಲಂಅಸು ಲಾಸ ಬ್ರಣಗ್ಕ ತ್ರಿ ಕಸ ಜಾ ತ್ರಸಾಸ 
ಫತೆ(ತ್ರಲ್ಲಾಹಂತಿವಿ ಉೃಸಡ್ಗಷ ಆ ಜಾರು ಜೂ ಬ 2 ಪ ಪ್  ಬ್ಮೇ 

ತ್ತ ಸಾಜಸಾತಾತಿೂೂಡಾಸ ಸ ತೊಗ ಸತತು-ಮಾಸಸತಾ ಗಡು ಜಸು ಷು ೨) [ಬಳ್ಳ ಸಾವಗೂಸ ಹೆಂಗ 
ತ ತೊಸತ್ತಡತಾಲ್ಲ ತು(ಪ್ರುಸ್ ಶಾಸ ಜಸು ಬ್ರಣ!ಕು; ಳ್ಳಿ ಇನಾಟ್ಯ ನಟ ಸಾರಡ ಸಾತಿತಎತಾತತ ತಾ 
ಸಧುಮ್ತದ ರ ಸಲ್ಬ ತಸ ಸೆಂಗು ಆಸ್ ಯು ಜೊತ ಯಿ ತ್ರತಾಡಿಸ-ಡೊಡಲಾ ಸ ಹಾಲ್ಪ ತ್ಮುಇಗೊ ಎರ್ ತ್ಯ ಜೂನ | 1 
೨... (ಡಸ ತರ 2ಬ ಸವತಿ ಹಾ ಎನ ತೊಂಡ್ ತಾ ಜೂಗ ಇರಿ ರತು ಬ್ರಜ (ದಷ್ಟ ಟ್ಟೆ ಚ 
11. ೩. ಜಸು ಜಯ್ ಪರಗೂಡಡು ಮಡ್ ಸರಿ) ಗಬ್ಬತ್ತು ಬನೆಯಂ(ದ ಇಾರಿತ ತಾಮ್ ಇದ 

( ಇು ಇಷ್ಟಗಲ ಆಗ್ಮುವ್ 3೦ಕ್ಕೆ ಪೋಡು ಸ್ ಸ್ಯ ಸಗು ಶ್ ತ್ತು ಗಗ ಪಸಂ ಸೃಜ ಜು ಟಿಸ್ ಸಂಸ ಇಗಾಾಶ್ರಿತತ್ತ್ ಸೆಂ 

1... 5ಡಿ ಸ|ಸಸುಲುತು ಸ ಇರ ಬತ ತೊಗಲ ನಾಲ್ತಡಗು ತಗದು ಬ ಜು ಜಾ ಬ್ರಶ್ಸುಂಸಬ್ಟವ್ವ್ಟ್ ತಸೆಂ 

೫ 



ಸಾ ಸ್ಷಾಂತು ಡಿಸ್ಲ್ರ ಡಲು ಷಾತ ಮಿನ ತ್ರಾ ಡ 1077 71ಂ್ಫೂ್ಪ ೩ನ 
ಮು ಚ್ಯವನ 1೫ರ ಫ್ 8 ಬತ್ರ ಸಲ್ಲ ಅ(ತ್ರಿ ಜು ಬಡಾಲ (ಎರ! ಜಾ 
ಬದರ ಾಾನಲ) ಹಲ್ಲಿ ಸ್ಟನ್ ಹ] ಡತೆಕಬ್ಬತು ರ್ )ಸ್ವಲೃೂ 

9ಬ ಇಾುತಿಸ್ಯ ರ ಹುತ್ತ ತೂಕ ಯ ತಳು ತ್ಷನಾಸತಾತಾಣೆಡತ್ತಬ್ರ ತಸ್ ಲುಿಇಾಾಸ್ಅಜ ತಿ, ಬಿ. ಏತ್ ಸ.ಸ ;ಅ ನಾಯಯ ತಾ“ ವಾತ ಇರು ಭದ್ರ ಪಾತ ಂಶ್ರವಸತೆಷಬರ ಇಸ ಸ. ' 
ಜಸ ತಕ್ಕ ಆ 6ತಿತೆತ್ಯಾತ್ರು ಹೊಡ ಗ್ರ ಸ/ಡೆಂಸಸ ದತ ಜಾ ತ್ರ್೫ಡ್(ಊೂಂಸ್ರು ಔಪಲೂಸ ತ್ರು ರೊ | 

[| 

ಣೆ 

ಸುತ 

ಇಬ 4 ಸೆಸ್ಟ್ ಬದರ್ (ಶು ತ್ತಗೊಸಾಣ ಆರ್ಕ್ರಷಾ-ಕಾಲು ಇತ್ರ ಗತ್ತು ತ ಇಲಿ 0 ಬ ನ ಇ ದ್ಗಲ ವನಿ ರ ಡೊ ಸಲಾ ತಾತಾ ತು ಸೂಸು ತಯ ಲತಾ ಸರಲ ಸ್ಟ್ ನ ಉಟ್ರಾಸ ಶತ ್ರ'ತ್ರಷ್ಣಗ್ಿ ಜೌಂ ಸ 3 ತ ಸತ್ತೆ ಕ್ರ ತಾಜ ಶ್ರ್ಟ್ಸರಘ 9, ತು ತ್ತ ತಸಸ್ಪೆತ ತಹುನ ಪನು ಆತಾ ಯಂತೂ ತೊಡ -ಸಸತು ಪ್ರಸಾದ್ 
ಸ್ಥ ೨೪ ಗೂ ಪಂದ ನಿಜ ಸಾತ್ಮ್ಸಲಾರಂಲೋ ಬಾತ್ ಮೊ ದಲೂಡಿ ತಾಣಾಮಡಸಲ್ಲ ಜತ್ನಜಂಚ ಹತತ 



[ತಾಡಿ ೩ ಸತ. ಸಗ್!(ತ್ರಪರಾತೆೊತ ಎಇ ಪ ಸ್ರ ಗ್ ಸ್ರ -ಡಇಲ್ರ ತ್ರ್ರಹಾಲ ಜಸ ಕೊಬು ಹೆಟು ಆತ್ ತಸ 
ಇ ಹಸವ ತೊಸಲತಾ ಬಸ್ತಾ ತರ ಸರವ ಸತ್ತ್ಸ0(್ರು ೪7: ನ೮ಸ ಸ್ ಉಾಸಸ್ ಪ್ರಾ) ಗತೆ 
್ ಸತಸಜ್ಸ್ಸ್ಪೃಷ್ಣ ಜಗ್ -ತ್ತಾಸ ಇತ್ತು ಇಸ ಕಳಸ ರ ತೇಲಸಡ್ರಿ ಪತ್ತ ಐನ,ಆಸಸ್ತಲಾ| 

ಇಂಅಶಂ ಕ್ರಾ ಸಸ ಕುವುಗ ಸಸ ಸೊಡಾ ಥಯ ತಸ್ಛಿಸ್ಸಾ ಮ್'ಫೆತೊ ಸಗ -ಸ್ರಿಮತ್ತಾಸು ತರಿ ಣರ ಔಅ। 
14.141 8335)3ರರತತಾಡಿಕಪ್ರಲ್ಲ ಸಸ ತಿ 11 

ತೊತು ತತ್ತ ಜಣ್ ದಿಸಾದ ನಥ ತಗ ಸ್'ಗತಾ-ಶ್ರದಿ ಬಃ ಜ್ 

ಹೂ ಇಗ್ರತಿತ ಪ್ರಜತ್ಥಿಜ ಆ ಒದ ಸತ್ತ ಜಾ ರು 

ತಬು ತಿ ಸಗ್ಟ-31 ತುತತೂ ಇಸ್ಟ್ ನಾಸ ಕೈದ ಪಾತ್ ಇಸ್/ತ್ರುತ್ತಿ(ತ್ರಸತಾಸ್ರತ ಹೊತ (ತ್ರ ಇ ತು ಳ್ಳ 
ಷ್ಷಸ್ತೆ.!ತ್ರ ಚಡ್ಲಿಮುಳ್ಳರ ಕಾ ಜದ ಸುಗರ್ ಆಸ್ಚಿ ರ ಜು ಮದರ ಶಿಸ'ದಲ್ಲ ಆಇ ನಳಿತು ಷ್ 



ಸ್ವಮ ಲ್ಲ್ಹಾಸದ ಪ್ರತಿ ಸ್ ಪಾಸಿ ಹೊಸಪ ಅತೆಂ ಸಾಂತದಲ್ಲ 4 ತ್ರಲ್ಮಾಸ ೨ಸು-ದ-ದತ್ತು ಸಾಗರ ಲಾಟ ಸಿತ್ಛ್ 
ಸ್ಥಢುರ್ಆಬಡಾಇುತ್ಸೌಷತ್ರುಣಾಾ ತಪಾಡೊದ್ಸಣಷರ್ಗತ್ತು ತಾತ ಪಲ ತಲ್ಬಗ ಜಸ ಇತ್ ತುರುವ ಉಾರಿತ್ನಾ 
(ಇಪ ಭಕಾಳುತ್ರಾ ಸಸಟಅತ್ಸ್ಪಸ ಲಿ ತಸ ತಡಡಾದುಷಇರಾದಲ ಸಟ 1ಗ್ರತಾ ಮ್ ತ್ಸ ತ ಇತ ತ್ರಾ ಡೂ ಚಪ 
ಪ್ರತ ಕಸಣಸುತ್ತ ಒಳ್ಳು ಎಹಲತ್ತತಾಹಿ:1ಸತಿಕವತ ತೂತೆ ತಹ ಹೂತ. ಕ್ರಮ ಇ 

(ಜಿಸವಬ್ರಹ್ತ ೨ ತು ಇಲ ನಿಜ ಸ್ಸ್ಸ್ಯಿಸಸಿವಾತಾವಾ ದಿತಸು ಸಲು ಸಡ- ತತ ಸ್ಯ- ಸೌಾಟ್ವಜಸಾಸು ತಿತ್ಮು' 1'ಡುತ್ತ್ 
“ತ್ತ್ಹಾತೆ ಅಸನ ತ್ತು ಎತ ತರಾ ಜಾ? ಸೆವಾ ಅಶಾ ನಸ್ರು ತರತೂೂ 

ಮ್ರು ತ್ತಾರ್ತ್ರಾ್್ಷ ತುಜಾ ಬಾಹುಕ ತೂಬಾ ುತ್ತಹ ಸಷ ಸಾತ್ 
ರತ್ ಭ್ ತಾಸ ಮಿತ್ಯ ಬಾಗಾ ತೌತ ತ್) ೦ತು ಹಾಸ ತೈ-ಷ್ಟಿ ತ ವ್ ೨ ತಿ ಪರದಾ 
ಮ ವಿಕುನ್ ಜಾಸು ತೆಂ ಪ ಹ್ಯಶಬಾಾತ್ ತಳಗ ಇತ ಇ) ತಾಬಲನಿಸ ಇರು ಮಾ ಸಸು-ವ್ ತ ರ್ಕಿಸಶಿಸ್ಬತ್ಯಾ ತ್ಮ ತ್ ಬಾಟ್ಟ 

| 



ತೇ ಮಾಮುತಿಸನರ್ಜರ2 ಸ್ ಜಲದಶ್ರ ಹ 8. ಯಲ್ಲಾ ತಾಪ್ ತಚಾಪ್ರೋಾಡಿಜೃದಿ ಸು ವತ ಇತಿ ಬಿಗ ನು ಜ್ರ ಬ ಜ್ 
೫೫. .23೫ಸಸಅತೂಾರಾತ ತಾತ] ಅಳ್ ತಾ ತತ ಷ, ಭ34ಒಇಗತ ತಟ 
೨ 0 ಸ್ಪ ಪಜ ರಿಪ ಸಕಾ ಯುತ ಬ್ರಾಕ್ ದಲ್ಲಾ ಅ ಸ (0405603 ೫ ಶಿಖಾ ಇ ಜ್ 

| [ಅ ತಲಯ 1 ಉಗುಷ್ಳಗೆ ಯುತ | ಪಾದ ಜೆಸಶ್ಇಗ- ಇ ತೊ ತಗ] 
ಆರತ ತಾಷಿಸಂ ಸಯಡ ವ ೯೬ ಸತ ಸಾತ್ತತ್ಜುವಿನ! 4 ವರೂ (ಗಯ ಗಲ ಸ್ಇಂತಿತಲ ಜಊನವ್ತಾಂತ"' | ತಷ್ಕಿಯ ಸತ್ತ ವಾತ್ತ್ರೇಕ್ರಂಸ್ತ್ತರತಿಬ್ಲಜೆ ಅತ್ ಪತ ಉಾತಪ್ಸರ್ತನ ಾಪ್ರಪ್ತೋ ಘಾ ತ್ಟಿಲಸ ಸ್ಟನ್ ಇಲಗ ೫ 'ಇ್ಡಲ್ಲಂಯರ ಸಸುರ ಳ1 ೬ ಸತಾ ಸತೆತಸ್ ಗತ್ ನಿಡವಾಂ ವಿ ದ್ಎಗ್ಸಗ್ಗಷೋೊ ಸು 

ಡಿ ಇಶಜ ಲ ಸಗವರ-ನ'ವಲೂ ಮಾಡು ವ ನಾತಸಳು ಪಯಸಾ ವ್ 

| 



| ಸೊ ಟುಸ್ಟೆಜಾಬ ಸರ್ಚ್ ತಶಟ್ರಕಜಾರಗಗುತು ಅ್ ತ್ ಹಾಕುತ 13311111. | 

ಬ ಅರು ಎ ಜಸ ಬು ರ [ಛೆ ಹ ತ್ವಃಷ್ಡ್ಯ ನಲಸ ಇ1ಅ | 
1೫1 ಆ0(11% ನಾ ಅರು ರಸ್ ಡಾ 2ಿಗಗಗಳ 11 ಇಗ ಇಂ. ತಸಡು ಗಿ ತ: 1 

ಇದೆಸೊಡೊಸ್ಲ ಇತ್ತು ತಾ ಲ್ಯ ತರಿ ಇಂಂಗಗಾ ಮವ ಸ ಮಸ್ಟ್ ಇರ 23೬ ತ್ಲ್ರಸ್ಮ- ಡು ತಾರಾಯಯುತಿವು ಏ 

| ಸ್3ೊಂಬ್ರೀಯೂ ಸ ಶ್ರೈತೊತೀಕೆಡಡ್ ಸ್ಮರ ಚೈತ್ರ ದತ ಸೂಸ್'ತೆಡ್ಟ್ರಾಲ ಲಾಹ್ಯ ಸತ್ರ ಸ್ರತ ಕಹಳ ಉಾಲಾತಾತಬ | 

ಕ ದ್ಮಿಡಗೀ ಇ ಅಶ ಇ್ಮತೆ ತ್ರ ಹೆಂತತುಲಾರಿಸ 22 ಧಿತ್್ಚಿನ್ಸಾಾಸತ್ರಡೊಸ್ಆ ಇಡ ತ್ರಿ-ಸ-ಸ್ ಇಂ ಣರ ದಿನಾಲ | 

ಐ ೮ ಎ ಡೌ ತ್ರ್ಬಾಸೈತೆಲ ಐ ಹು ಸತರ ಸತ್ತಿ ತ ೨ಡಿಗಣಾಇಗ೩ಗ5ಸಷ್ಸುಗ ಐ 

" ಶ್ರಾ]ರ್ಸ್ಗಕ್ ತ ೯೫೫ ಇಇ $ಾರ್ಗಗ್ ಇ ಸರಾ ಪಚ ಸಿಡಿತ 1 ಟು ಮು 

| | ಫ್ಗಿ ಪ್ಸವೆಟ್ಟೆಡೊಸಗಲಾತಾಲ್ಲತ್ಕ್ಸಗ ಇಇ ದಿ ಸಾಲ್ಪತೊಟುಸಗ ಪ್ರಾ 8) ೨ ಹ್ಯೂ ಸಲ್ಬ ಸಾಧಕ 

| 



ಬ ಫ್ ಲ ಟಟ ಾ್ಾ್ ಜಾರ ಮಧ ಒಂ ಬ ಲ್ 
1083851 ಫನ್ ಯೂದತುಸ್ಳೆತೊಸಾಗಳಾಸಾ ವಾ ಸ ಡೆನಗ-ಸನಸ೬ ಟಾಂ ಹಿಂತುಚನ ಯ ದಟ್ಟ ಹಿ, ಇರಿ ಲಾಕ | 

ಔ5 ಐ ಉತಾಡಾಆ ಲ್ಲ್ರಂಡಯತ್ತ) ಆಲ ಟ್ರೆಸ್ಳು 3 ಮುತ್ತತೂತ್ಸ ಸಲಾಡ ಏಪ್ರಿ ಸವ ತಾಸಮಿಂತಿ. ನಾತ ಸಲ್ಲ ವ್ 
ಇದ ಮಿಸು (ಸ್ ತ್ಸು ಇಸಬು ದನಾ ತ್ನ್ನಜನಾ ಮು ಇಂ ಹಲುಲ ಮು ನೀಸ್ ನದ್ದು ತಿಗಾ ಇಇ 
ಇಡಾ ಸಾಸು ಢಿಸಗಾದ್ ದಾಸ ಸ್ಮಪ್ರಸಾಸಾಶ್ಸ್ಸೆಂಗ ಲಕಾ ತಿತ್ರೆತ್ಸಲಿ ಐಡಿ ಸಲ ಗುಸು ಸಗ ಸಾಇಸ್ರ್ಯಣ | 
ತ್ ತ್ತಪ್ಸಿ ರ ಸಾಣ್ಯತಗದ ಪ್ರತಿ ಸಮುಯ್ಛೂಜ ತಾತ ಗಜ ಸಲಾತಷ'ತಗು ತಡ ತ್ತೈ ಶಿಶ್ರ ತತ ತ್ರತತ | 
ಸ ಚ ಚಕ ಬು ಶೂರಃ ಒತ್ತಾ ನಿತಾಜು ವ ಕ ಕ್ಛ್ಡ 

ಸಸ್ರೂತ್ಮ್ಮ ಇಸ್-ಗತ್ತ ಪತ್ರ ಆಸರ ಬು ಆತತೆ ನಿಜ ಇಗಗು ತ ಸ್ಯ ೯2 /ಇರಿ ತ್ರ ಮಾ ಅ೯ದ ಸ್ಟಡ್ 
ಬಗ ಜಗು ಶಯ ಸತ 1ನ ನಂ | 

3 81ಗೇತುಡ್ಛ ಜಾತಗತರು ತ್ಯ ಮಸಡ3-ಂತ್ಟ್ರಸ್ಸುಸಾಸ್ ಮುಡಾ ಸತ್ತಡ ಲ್ಪ ಸ 3ಿಸ್ಸದ ಅತ್ನೊತ್'ನಿಶ್ರಾತಾಡಿತ್ಯ 232/11 

ದ್ 



ಸಸ ಬ್ಲರಾ ಸ್ಯ ತತ್ತ ಜ್ ತ್ರವರೊ ಡಿಶ್ಟ ಇಇ ಗಾಡಿ ಭಾ ಲಾಸ್ಯ ನಲ್ಲ ಸಧ್ಯ ತೊ ಇಗಲುತ( ಇಕ್ಷು ಆರ್ಟ 3 

10 [7ನ ಶ್ರಾಸೃಪತಾಸತ್ಮ ಸಜ ಕುತ ಪ್ರಾ ತ್ ತರಾಸು ಸಾಸತಾ ಇ ಲಾಲ ೫೬ ಸ್ರಚ 1 1111 | 

ಆತಾಡ ಸಲ್ಲು ತ್ರ ಲಾಲತಇತಾರಿ ಡ-ಸತ್ತೆ ಸತ್ರ ವಾ ಜಸ ತಾಕೊಡೆ ಮಿಸ ಇಂಕ್ ಇಅ ಸ ದೂ ಯಷ ಮರು ತ್ರ 

ಜವ ಯುಗ ಸುಜಾ 8% ಬೂ ಕಿಸ ಭುತ್ತ್ಸ್ ತಿ 

ಹ್ರಟುತೆ ನಿಸ ಇ ಜ್ರಾಂಯೆ ವನದ ತ್ರ ಟಸ್ಮಶಿಕಾರಾತ ವಾಡಿಸ ತ್ರ ಕ್ಷರ್ಯ್ಯಸಾ,ಇಎ.ಸತೆಣನಿ ಗುಹಾ ಮ್ಯಸರ ಸು ಯುನಿ 

ಡಾಟ್ರಜರಾ ಕ ತಿತುಣು ಶ್ತ್ರಸಸಸೆದತ ಸಾಕೆ ಅಜಾತ್ಹೈಪ್ ತೆ್! ಡು ಇರ ದೆ -ಸಣ್ಳಿ-ಸೆ 

*ಸಲತುಳಾ್ರಿ ತೇಲ್ -ಡಲ್ರಲಾಡು ರ ಬಡಗು ತ ಇಾ ಸ್ ತೆ ಇಸ್ಚಲ: ಷು ತರಿತ್ರೊ ಗಾಸಿ ಧಿಯದ್ಟುತ್ 

1 ಸುತ್ತು ಕಾನಾ ಸತು ಅಷ ಸ ಷ್ಣ ಸವಲು ಸಜ ತ ತಿ ಗಗ ಸರ 

1.1 ಸಸವ ಸುತು ಸ್ನ ಮು ತ್ತ 1 :ಸಗ್ರುತ್ತಸಾದಿಸಿ ಇಲ ಮತೆ ಗಗಾಸ್ತ್ 



ತಾಸೆ ದ (ಪ್ರವ ಜಾಹೊಸ ಜಾಸಡತ್ರ್ತ್ ಇತ ಫೇಶ್ಟ ಸ್ರಘಗೂತ” ಸು 2 ಜ 2 

ಈಿಶಿತ ಎಸ್ಟ 23 ರಿ ತ್ತ್ರಾಶ್ನಿಶ್ಟ್ಗನಿೂ *ಪ್ರ್ರಚ ಸಡಲ ತ್ರಚೆಸ ಇ ಸಸೊತಡಟ್ಟ ಎಇ, ಅತ್ತಿ ಸ 

ತ್ರಾಾಲ ಜ್ ಡು 

ಬಾಪ್ ಗುತ ಸಾ ಸಜನಿ 

ುದ್ಟ ತಾರು ಜಗು ೨... 2೧೪2೭೪ ಗು. ಎ ೪೨ರ ಡೆಪಾಫಿತಗರವಷ 

ಅ ತತ್ರ ಮೈಡಢ್ದ'೦ತ್ಡೂಡತ್ತ ಜಾವ ಬ ಸತ್ತಿ ೬ಅ ಪ್ರಿತಿ 

ಈಟಿ ಎಎ ಸಸ್ರ ಸುರಾಲಸ ಸ್ಟ ಗ್ರ್ ಜಾ ತಿ ಆಗಲ ಸ್ ಅಗ ಆಹ್ ಪಾರಾಲ ಜ೫6ಇರ್ಸ್ಗ ತ ಇಲ 

೫ 

ಇರಾಸ್ಲಮಿ ರ್ಸ್) ಟಣ್ಕ ತ ಸಪಿಮಂ। ವಾ 1 
ಇಸು ಮ್ ಡಲು ನ ರಗ ಅತ್ ಸಂದಿ ತ್ರಮಾಸಿ-ದ್ದ್ ನ್್ ಡಾ | 

ಜು 

' ಕಾಸ್ಟ್ಸ್ಇವಿವಾತ್ಸ ನ್] ಅವಿ ತೈಢಿಸಲ್ಟ ಳಃ ಬತಾ ಸು ಇರಂದನಲದಿಂ ಪ್ರಾ ಸ ಕತ 

ತಇಲ್ಪ) 8 ೬ ಚಾಸೇತತ್ರ್'ವಡರ ಸಣ ಶ್ರಿ ಸ ತಸ ತು ಸೇ ತಬ ಸ್ಈ ಮರದು 



ಸಸಾರ ರೊಸ್ ತ್ರ್ ತೊ. ಪ್ ತ್ರುಗಿ ತಥ್ಯ) ಬಸಡೇಜ ತಗಲು6ಸಾಡಿತು ತಾಗ ಮಾಡಿ ಡಾ 
ವಿಮಾನದ ಗಗ ಇ ವ್ರವಸಸಾಜು ಪ ಇ೧ಸಾ ಫಾಸಇತ್ಾ ವ್ಯ ಸ ಸತ್) ತಮೊ ತ್ರ ತ್ರಾಣ ತ್ಸ ತಾ 

ಕ ಸರಸ ಅತೆ ಸಲ ಅ ತುತ 41(1 11. 
3 ಸಗ್ಗ 1೧ ೦್ಟ ಸೆ ತಾನ್ ಹು ತ ದುರಿತ ತಣ ಪ್ರ ನಾಂತ್ ಎಫ್ ಶ್ಸ್ಟ ಪತ್ತ್-ಸನಣ ಪ್ರಾ ತೊ ' 

| ಷ್ | ಸಿಸು ಲು 2ಸು ೬ ಜುಮ್ಮಸ ಇಂಗಿತ] ಓನ್ ದಿನ ಅತ್ರಿ £ುತ್ತಿಷ್ನ್ಮ್ಮೇಲೂನತ್ಾ-ದ್ರ್ ನ್್ ಎರ್ ದ್ರುವ್ಸ್ಣೊ ಪೌಛಚ, 
೬... ಬಸಪ ಇ ಪ ತಂತ ಜ ಸಾಂಸ್ಸಲ್ಲ ಡೆ. 

ಲ್ಲೆ ಇರ ಶ್ರಿ-ನಗ ಕ ಓಯ್ ಊಟ್ಯಿ ವಾಸ ಇತ ದ್ರ ಹೊತ ಓಂತ್ ಜಾವ ಪರೆ ಜರವಾ ಇತ್ತ ಇಾ-ಕೂಸ್ ತ ಇರ್ಜ್ರಣ್' 
ಸ್ಟ್ತ್ರ ಪ್*ರಲರಿತ್ ಜಾತ್ ತ್ರ್ಟತ್ಕ ಹಸದಲ ಜೂ ಪ್ರ್ಯತಿ(ಜ್ರ್ ಪ'ಸ/ಡಿ ತಾತ 3-ಬ ಇಾಂಯರಿತ್ಯಹಾ ಜರದ 

ತಿಳುಳು ಒಳ್ಳೆ ತಾಸ ತತ್ರ ಇರಲ ಜಾಪ್ರ್)ತ4 ಪಸಲಕ್ಷಾಕ್ಟೊಬಸಾಂತದಲ್ಲಿರು ತಾತಗವನ೯ಜಮಗುಂಡುತಿರ್'ನಾ 
ಒತತ ಪೇಛಸ್ವಿಮಾಸವ'ದಸೈೆ ತ ತೊಗೆತಾಅಸಾಲ್ರ ತುಮಿ ಇರ ಮ 3-ಗಿ/ಸ್ಕ್ ದ್ಧ ಸಾಯಾಗಗಿಢನಾಸ್ಟ್ರಧಟಿ ಸ 



ಹ 

ಆಸ್ತಲೊ ನಾತ ದಟ್ಟ ಹು ಇರ ಎರ ಸ್ನ್ಗುಸ್ಹಿತಸತ್ಾ ತ್ನ ಹದವಿವಾನ್ಜೆ ಣೌ ಆಸಿಸ್ ಹಟ ಸ್ 
ಬಾಸ ಪ್ಸ್ಣ ತ್ರ್ಸುಮುತಿಸ್ ಸ್ುದದ ತ್ತ್'ನಿ್ ಪ್ರತಿ ಸ ಲ್ಯ ಸಾಂತ್ ಸಟ್ರಾ ತುತ್ತಾ ನಡನ 

ಸರು ಪಿಟಕ ಟೂ ಭಜ ವ್ ದತ ಇ ಇರ 
' ತ ಪರ ಗಟ್ 

ಗಜತತ್ವಿ 11... 1ಊ ಆ ಸ್ಸ್ ಸಂಡ್ಸಳ ಸ್ಯಾ! ಬಸಾತ್ ತ್ರನಿೀ 
ಪ್ರ್ರಚಸದ್ ಲ ಶತಿ 'ಷಾಂತಜ್ಭ ೨೦೬ ವ್ಎಪರ್ನ೯್' ಡಸ್ಟ್ ಶ್ರಿ ಈಸು ಗ ಪ್ರಗ್ಆರ ೨3“ಸಇರೊತಿ ಭಾಸೆ | 

ಇತೇಸ್ತತಳಿತ ತಾತಾ ಇರಿಳಾಸಗ ವರ; ರಾಷ್ಪಸಡೈ]ರ್ಮಿಲ ನ್: ಅನಲ ಇತ್ರ್ರಾಗಪಸ'೯ಸ( ತು ಇರರ! 
ಬ ಅತ್ಯಗಾ ದಿಬೂ ಇಡ್ಸ್ಯ ತೂಸ್ಸ್ಸ*ಪಶ್ರೇಟಿ ಸು ವ'ನ್ುವಿಸಾ ಪಾಡು ಪಾಂಯ್ ಇದಿನಿ, ಲ! 

ಪ್ರತಿ ತಗ್ಗಗಷಿಸ್ಪ ತತ್ರ ಒಂ ಬಬ್ಬ ಸಾ ತಷ್ಟತ್ರೌ್ಗ ಷ್ಟ ಸ್ಲ-ಸಗಲ್ಲ ಆಂಟ(ಪ್ರಮ್ ಜಾ) ಜಸಿ ಸ್ಷೌರ್ನಘಸಾತಾತ, 
ಇಲ ್ರಾನತತ್ತತ್ಯಿತಳಕ್ವತಹತೆತಬ್ರ ಜತ್: ಇರವು ಸತಾ ಾಷಚ ತ. 

1 



ಕೆತ್ತು ಕಕತ ಕತಿ ರಸಂತ್ಕು ತ್ರ ಹ ಅವ ಸುತ್ಪೆಟರಿ ಕಳಾ) ಬತ ಕತ್ರಸೆದಾ ನಿತ. ೦.0 (81 
ಕ ಪಸಸಗುಗಾಳ್ಯ ತೊ ರುಸ ಸರ್ಯ್ರ್ರತತ ದಲ ತಾರ್ ಹಾಡೂ ಇರಿಸಲು ನ್ವೆ,- ೯4 ಜಿಸಇ! ತೈತಾವಲಿ ವೇ 
ಹಲು ತಂತ ಪ್ರಸ್ ತ್ 'ಹ್ಸಇತ್ಯಾಶು ಸಪ್ ದಲು ನಾರ್ ತನಾ ಸ್ಯ 9 ಆತೆ 2 ಸ್ರ ತ್ಯ್ವಾ ` 
ಚರ ್ಆ ಹ 3050 ನಾಲ್ಗಾ ತಸ ಟಂ ಆದಾಂಶ್ರ ಮ್ಮ್ ಪಾಡು-ಹೆ3ಕ" ನಿಂ ಇರ ಎ್ಲ್ಲ ಹ ನ ಟೆ 
ಇತ್ತೆ ಆಗ್ ಎರಂಸಸ್ಲುತ್ಹ್ಗ ಸಾಲ ಬ್ರತಾ ಸೇೆಗ್ಯ ಸ್ಟ್ರಾ ಸಿ ಪನ್ ಜೈಲು ನವರಂಜ್ಲ1 ರಾ. 
ಗೌಡಿ ಯಾತ ಸಾಡಡುಲ್ಳಿಸ್ಇತತ್ರ-ಸಗದಢ ಸೇತು ಆತ] ಇಗ್ಗಿತೆಪಪುತ ತ್ಎತ್ತೊಇದ ನಸ್ರೈನ್ ತ್ರುತೊೊಜ ಸಡಲ ವಣಗನದ 
ಬ್ ಗತ ತೆಸಅತತೆ ಸಡೆಯಂಸ ದಸ (ತ್ರ ಸಸಿಲ್ಲನೆೊ ಕರಇ ಉಲಿ ಕ್ಕು? ಲ್ಯ ಸಾಸ್ರ ಶನ ತಳ್ಳ ಹೀ ್ ಟ್-ಡಾತಕ್ಕ 

ಬಾಷ ಇಷ ೧ ೦ಸ್ರತ್ರ್ ಸಗಡಗ್ಯವರ ಈ.ತೆ ಸೆಅಾವ್ಕೂತತ್ಸ ಸ್ ಆಗರ ಫೆ ಜ್ ಸದ ಇಲಾಾಇಗಿಸೆಅನಗ ಇಾಸಾಗಗಿಗಳ್ಲ ತು 
ಜಾ ತಾ೨೬ತ್ಯುಗಾಸ(ತೆೊತಾ ಸ್ಯ ಹಂ ಅಪ್ರ ಷ್ಯಣಾ ಈಚೆ ವಕೆಕ್ಟ್ರಾರ್ ಗರಯ ಕಾಡ. 
ಸಣ್ಣ'ಪುವ್ ಸಜ ಸ್ಸ ಸ್ತ್ರೀಷು ತಿರ ಶ್ಚಿನಿತಾಡಲಾಸ್ ಸಷ(ತ್ರ್ ಗ ಎ ದರಿ ತೂ ಷ್ನ್ಅಂಸಿಸ ಇಸು ಜಣ ದ 
| 



ತೆ! 

ಹ 

ತುಸ ಇತ್ರ ನು ಜಾತಾಸಶ್ಛಿ ಸಗಳ ತಿ) ಪಾತು ಶ್ರ: ವ [ಸ್ು ಉತ್ರಾಮ್ರ ತ್ರ ಸುಲಾತು ಕುತಾತೆಿ 
ತ್ತ್ವ ಿತಾ ಸ/6(ಬ್ರಹ್ಣ ತಡಾ ಹೆ ತೈತತೌೌಬ ಪ್ಪಾ ಹಸ್ತಾತ್ಸ ಸ (ಪೌರ ಜಾ ಜ್ಎ2ಸಸಫಜ(ಸಾರ್ಲ ಪರಸಾದ 
3.6 ಕಟ ಕ್ರೊ ಥರ ಆ ಪಚಾ ಕಪ್ಪ ಚತವ ಆ ಪ್ರತ 
1831೨೫. 3ತ್ತ ಶಾಸಕ ತುವಶ್ತಾತಾರಿತ ವಾಲಾ ಲ್ರ)9, ಕರಾ ಸನ 4 ಊ 
ಸಸ್ಯ)  ಪ್ರ್ರೋತ್ಸೊಸು ನ್್ (ಪ್ರತಾಪ್ ತೆೌೊು ಪಾಲರುಗ ವಿನಿ ಬ ಮು ಸಾಸ ಇಸು ತತ್ತು ಣಾ ಬ ಜ| 
[ಸಾತ್ ೨2/3 ತಾರಾಣಂಸ್ರ 88 ಪ್ರಲಾಾಸಗೆ ಲ ಶತ ನಾಡ್ ಜರಾ ಸ್ನಾತವಾಜರ್ಸ್ಯತಾ 
4104 ಗ್ರತ್ರತಾ ಪಡ್ ಬಡ್ಸ್ ಇಗ ಸತುತ ಸ ತ್ಕ ಪ್ರರ ತತ ಪತೆ ಸತಾ ಇತಿ ಹತ್ತಿ 
ತೊ.ಸೂಸ ಸತ್ತು ಪತೆ ತಗ ದಸಂಸ ಚ ಕಾತ್ ಸತತ. ಪ್ರತ ವಸ ಸ್ಜಾೂ ಓತು ಬು 
353/1 $ನಿಊ ಸಾಸ ತಸ್ತು!(ಅ) ಅಂಇಗಗಡಾ?ತಾ ವಾರರೂರ ನ ತೈತಾ|ಸಾಯರ ಹಾನಿ ಆಯು ಹ 
ಸಳವ ತ್ನಾಔಿ್ಯ್ಇಲ್ಳ, ವಸಡು ಲರ ಕಇತ ದತ ಇರಾ ೃ)ಶ್ರಸಸಾಡಿ ಆಸಾ ಡಿರ್ಜಿಧಾ ತನತ ಣು ಕೆ 

೯” 

2 



ಸಾರ ತ್ರ ವಸ್ ವಜೆ. ಒಡೆ ಸ್ಥಾ ತಾ!ಅಇ ಉಗ ಎಮಿ ಶತ್ರು ೧೬ ಇದಿ ಇಗ್ತಾ ಸೂರ್ 
ಹ ಲೂ ಶುಮಾರ್,ಸ್ರಾಶ ನೃ ಮುತತ ವಿತ "ಪತ್ತ ತ್ರ ಸರ ಜೂಸು ಸಾ ಔತ್ರ ತೂ. ಕು 

(ಅತ್ರಿ ಶ್8ಶಿಅ.೩ಸಡ। ಸರ(ಪ್ರಕಾಣ ಸ ಇ. ತಾತ ಸಷ ಶ್ರತಿ ಸ್ವತ ರಹ ತಾಕಿ ಇತೊರವಾ 
ಕಶ 1 ಔಂದ್ಡ್-ಗೆಮ-ಗಾ ತ ತಿ ರೌತಿ ಪೌ ಇದರು 1101 2/ (1(1,. 
'ಜತಾಲ; ಹ ತಾ ಪ್ಲ ಇ್ತೊ ಇ್ಥಸತಸಇಲುಅಶ್ರ ತತಾ ದಾ ಇ ಡಕತರ್ಸ್ರ್ ೫1/3921 
(ವಾಜಿ ಥಾ ಇಸ್! [ತು ಸಸಪಾಸ್ಸಗಷಾ ಪಾ2ಪಾಸಿ ಪಾಗಿ ಆತಾ ವ್ಡುಸಆಳ್ಟ ಬಾಬು ಎಸ್ತಾ ಕುರ ಹರರುದತಿ ತ 
18 

| ಶ್ಮ ತತಾ ಗೂಣಯ್ಟ್ರಪೆೌರ್ಷ್ಯತೊ ಬು ಪ್ರಾಸ 744 ರ್ನ್ಸತೆ ಆಾತಾಜಯಂತಾಮ್ ಸತು(ತ್ರುಡ' ಸ | 

ತಸ ಡಹಘಾತ್ರ ಪ್ರಟಕ್ರ ತೊಚ್ ತಿ ಅಸ್ ತೊ ತ್ ತಿ ಕ್ತ ಡಿ, ಮು ತಪಾ ಸಾರಾ ಸೂನ್ ತ್ರಿ30 
್ತ್ಿ 1 ಚ ಸಾ ಸಯ 

ಡೆ ಸುಸು ಇರ್ಜತ್ುತಾತ್ರ ಹ ಚಸತಗ್ರಾ ತಾ ಎನು) 

ಟ್ ಸೆ ಆ ತ: "ಚ 



ಸೃತಿಲ್ಲ ಕಿ ತಲ-ರಿಬ್ಬ ಸಣ್ತು ಸೂಸಿ ಮೂಸ್ ಇ ಫ್ರ' ಟೋ 
ತ 

ಇಸುುತಾ ಪ್ರಾಸ ಸನಿ ಮೀಘುತ್ತಾ ಹೈಡ್ ಎರಗಿಸಿದ ಲಸ್ಮಮು ಸಸ ದಾ ತ್ತ ತರ ಆತು ತೆ 

'ತೆರಡಗ್ಯಿ ಮುಜ್ಮಸತೆಗ್ಯ ಹಲ ಲ್ಚ್ಸ್ಸ್ಪ ಗ ಪದ್ದು ಹಾದಿ ನಾಯುತ್ತು1ಎ್ಿತ್ರ್ 

[ತೆ್ ಮುಳಿಾುತುತ್ತತ್ತ್ನ್ ಇಸ ಶ್ಟಸ ಇಯ ತ್ರಗ ಸಗ 2೨95 ಜಲ-ಹೈಲುಗ ಒನೆ ತು ಗಲತುಎಸ್ಟಗ್ತಾ ತಗಿ 
ಹೊಂಟ ತ್ ಇಲಿ ಡ್್ ಅ ಇ/ಐಲಿಲ ಇ ಇಲ್ಲ ಸಾಗ ಸು ಇಾಲರ್ರ್ರ್ಸಲಾ ತ್ರ ೊಂ ೨೫ ಸ್-ಛಸಂ ಇಲ್ಲಿ) ತ್ರಾಸ ರಲಿ ರೂಡಿ ಪಸಲಡ್ಕ ಸ 

ಇ4ರ್ಸ್ಸಕಾ 1... ಬಸ ಬು ಟ್ ಟಗ 111 ಗದು ತ್ತಾಹೀಾಂರ್ರಾತ ನಗ್ ಡ್ ಚ 

ಬತ್ತು ದೈಸಟತಿೂ ಬ ಸರ ತಾಡಾತ್ತ ಉಕ ಫಿಷ್ ವರೇ *ಪ್ರಂಡಾತ್ರಗ ಜಗ105111 (11% ಹಾ 13 

ತ್ನ್ನ ಸೆಕಸ 700 ಸಲ ತ್ತ ಇ) ಇರೆ ಇ ಎರು ಇ ಎ ಜ್ ಫ್ ಜ್ ಗಳು! 
ಪ್ರರ ಜೂಜು ಬ್ಯಳಳ್ಳುಸಾ ತತ್ರ ತಿಸಲಾಸ ಹ್ಯೂ ಪ್ಲಾತೇಸ ಪಸೊೊತ9ಸಒ ತಾ ಶ್ರಾಸಶಾ ಚಿತ್ರ ನ 



೯ ಜ್ ್( 

ಹ ಯ ಟು ಇ ಅಜಾ ಜ ಜ್ ಬ ಇ) ಎತ್ಟಾ 

ತ ಖಡಿ ಸಜ್ಛೇಜಂತುಇಾದಶ್ಸ್ಟುದ್ಧ ಸತಿಸೂಭ್ರಸಾನಿರ್ಥಗೆಲ್ಲ ಯದಾ ೮ ತಮಾ ದಷ್ಟು ವು 
(ರ್ಯ ತ್ರಾ ಸರಾಷ್ಟಿತ್ರ ತಗೊ ಸಗತಿಲ್ಲ ಇಂದ್ದಿಸತ್ತಿ ೬ ತಿಪ್ಪ ಇಗ ಸ್ಮ್ಮಿಕ್ರಿಕೊಡಿ ಗೊ ದರ ಆತ್ಟ್೦ಕಿಂ 

ಜಸೆತ್ರು ರಸವೆ ಇ್ಲ್ಲಸಲಾಸ್ರಗು ಸಲಲ ಇಾ ದ್ಯೀಶ್ರಸ ನಾಡೂ ನರ, ಸ್ ಇಸೂಡ್ ನಾಡಿವತಾಡ್ಯುದುವ್ 

ಡೆಮ್ಮಡ್ರು ಸತೀ ಮಾಡಿಡಿ ಸಾ ಡಿ ಿಕಾಲಾತ ಸಿಸ್ ಇತ್ರೆಸ್ಟಾಗಿತ್ಜಿಳುತಿತು (ತಾತನ್ ತ್ತ ಅಲೊಂಡಿ 

1 3%ಆತನ ಇತ ಸಾಸ ವ? ಸ್ ಸಹಸ ಟ್ಟು ತ್ ್ರಸಿ? ೩ ಇಯ ಸೂಟ ಕಂಸ ಇಗಜುತೆ[ ಇತಿ 

ಇತಗಗದ್ದರ ಆಸರ (ೈತ್ತಧ್ರಿಗಾಮಿ ಯ ಉಷಾ ಉಷ್ ತುಸ ಆಕಪಸು ಹೂಬನ ತೈ ಇಂಕ್ ಲ್ಲಿತಿ ಸಸರ ಇಸ ತೆ ಸತಸಅಬಒಡಟ್ಟ 
ಕ್ರತು ದಸ್ ನಾಸ ಕೊಲ್ಯ ಸಿಹಿಯಾದ ತ್ು ತುಲ ಪಾ ಡ್ ರಹಸ ಲು 3.26 ನಡ ನಿವರ್ ಸ್ಡ್ತ್ ಶಿ ಕ್ಕ ' ಸಫ್ಟ್ರ ಡ್] ಲೊ ಬಯ ಇ. 

ಗ್ ಗೆ ತ 16 



ತರಿಸತ್ರದನರಂ-ದಡೆಂಜುತಾ ವಸಂತ ನಸುವಾ ವಜಾ ೩9 ಸ್ಇ್ತ್ರ್ಕಿಲಗಾಸಾತ ಇಂಡ ಇಓ ವಿನಡ್ರಿಸಇತರ | 

ಶ್ಶುತ್ತ ಎರ 6ಪಗ ಸಾ! ಆಸತ್ಮಸ ಮವಲ ಆತಿ ಮತವಿಶಾಲಮಾ ಡಿಸ ಇಸು-ಸಾ ಔ-೦3/,%:-/-ಜ್ತ್ಗತೆಂಗು-ಸಗುವಾ] ' ' 

ಲ್ ಪ್ರತಿಕ್ ವ್ ರಗ ತತ ಷಬಭಕಳತಥಾನ 0)... 
| ಇಷ” ದೇ 

[ಪಸೆ ಸ್ರತ ಸ್ಕೀ ಬುತಾಸಾರಿ ವಂತ ತ್ರತತ ಸ್ಟ ಭೂಗಸ್-೨3 ಪ್ರ ಇಸಾ ತುತ್ತಿನ ಜಸ ಇರಿ ್ರಷ್ಡ್ 5 | 

| 3.1 ಜತ್ರೂತಾಗವಾತ ಕಗಗ ಸಣ ಅತ್ರ1 ತತ ಜಿ) ಸಾ ಖ ನಿಸ ಪೈ ಶರ ವತ್ತಿ ಭ್ರ ತ ನಿ17ರು ಸತಿ] | 

ಸಕಸ ್ವತ ತಾತಾ ಶಶ ಇಉಸ್ಟತನಾಡಿರಾಯ ಇಿಸಇಂಮುೂಸೂಸಂರೊಪ್ತ! ಗ (ರ್ಗ 
೨.4. ಸ0ತಸು ಮಘ ತ ಚಲತ ತ್ರ್ಮೂಡಲ ಜು ತತ ಸತಾ ಮಾಸ ತೂಪ್ ತ್ರ್ ಇರೂ ತುಡ ಅಸ್ 
ಷಿ ಇಳು ಕೊಪ್ಡ್ರುರಾತಡು ಇಸಡೆನಿರುತಾಲತ್ರ್ ಹಸ ಇನಾಸ ಸಲ್ಪಂಸ ಸೈನ ಮ ಹಲಗಿ ರಂಗ ಸ ಜಿತ 

ರ್ರ್ರಭಸ್ಯ 13 ೨೬ ಇಯ್ತೊ) ಡ್್ ಸಭದ ಗ ತುಸ ಷ್ಟು ಗಸಿ... ಮೂಸ ಯಂೂಳವರ್ಗ | 

| 



| | 
| 

ಡೊ. ಇಫ್ಟಿಗ ತ್ರುಣ್ತಣದಿ ಸ್ಮ ಒಸ ಹರ್ಯಾಣ ಇಡ ದ ಏಸು ತಳು ತಾಡಿ ಸಂತೊಸ ಸೌದೆ ಗಲ ಪಾಸತ್ ಸ್ತ್ರಲ್ರಿಗಾವ್ ವಲಾ 

ಹ 117 ೫353.11 1333 
ತ! ಪಲಗರ ದಃ ತ ಡು 41 ಅಾಸೊಸ್ಸೌದ ಒಲದ ಸ 3-4 ಈೌಯ್ ಲ್ಲ ಇರೂ ಸ ಎಲೂ-ಸರಿ ತರ ಇರಿ ಡಿ ೬ ತ್ರೋಟಡಾವಛ 

| ಚಪ ರೇಕ ಗ)35 ದ ತುಖಾಲಾಸ ಪೌತ್ರ ರಾ ಹಾತೆಗ್ರ ಪತ್ಷ್ಯಾಣ ಇಓ ತಿಯ ತುತಿಇುಇರಾಸ 

ಹಗುರ ಇತೀ ನಮೊ ಸತ್ತಂತು ಹಡ ಮುತತ ಸವತ ಸಸ ಸು ಆಜ ಜ್ ಪದೆ ಹತು) ವ ಇ. 3. 
ಣ್ಣು ಟ್ ಪ ಭಯಾ ರ್ೂ ಕೂ ಸಜಾ 

ಪ ಬಾ: ತ್ಭೈೆಸಸುಲ ತ್ಮಮ ಸಸ್ನಲ ಸು ಸ ತ್ಕ್ಡೆ ವಸಲ್ ನಾ ಸ-ಜೆಷ ವಂತ ಸ 
ಇಲದ ಸಲ್ರರಗೂರಾ೯' ತ ಾ ಜ್ರಿಸ್ಟ್ರಂತ್ಟೆ ಸೂ ಸಸಸಸರ ಹ ಸೂಸಿ ಹೂಸ ೯5 ತು ಶ್ರಿ ಇರ 7! ಜಿ ಆಸ್ಇಜೆ | 

ಸ ಚರಗ ತಬ ಚೂ ಜಸಸತ್ತ 

| 



ಹಸತ ನಾಸ್ ಸಸುತ್ನ ನಸು ರಾ ಇಗ್ರ ತ್ತಾ ಸ್ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರಾಚಿ ಪತ್ರಾ ವಿಸ್ ನಾಂತ್ಡ ಸುಸು ಮೂಡತಾ 

ಇ ಇವ ಟ್ ಲ್ಲಸತ್ನದ ಗಗ ಸಕಲ ತೊ ನಸಾನ್ ದ ಶಿರ್ಚಿತ್ರ ಧ್ ರ್ನ್ತಗಸ ಎರ ಲರ ರು ಇ್ಫಗ್ಹಾದಿ 

ಕ್ 

ಹಸರತ ಸೌತೆ ಆಸ್ ನೀಸ್ ತಿಸ್ಸ್ ಉತತ್ರ ಪೌ ಬ್ರಾಡ್ ಪ್ರ್ರೇಟಿ ತ್ತ್ರುತಾ ಡಿ4ಆತಿ ಸಾತ್ಹರತು- ಸೆಂ 

ತಾಜಾಸಸ್ ಕಷ್ಟ ಸ್ಸಲ್ಲಸಗಣನಿಸತೂಗಾಾಡಿ ಸಂ ಿಸಶ್ರಸನಿಸ್ರು ಲಾ, ಸತ್ತ್ ತ್ಲ್ಲಾಡ/ಪ್ರ್ಅಪ್ಸ್ತ್ರ್ ಹಾಡಿ 
ಸಂತ್ತೋಭ ವಾತ್ ಸ್ ಇತ ತ, ಸೆಹ ಜು 2 ಜಾ 2 7 ಸ್ಡಲ್ಲದ ಸ(ಲ್ಶ್ಹನಿತು ತ ಜಾ ಜ| 
ಹೆಗತ್ರ ಸಗಳ ರ್ಸತಳೂಗ ಸಾತಿ ತ್ಸಾಖ್ತ ಕಾದಿ ಪ್ರತಿಕ್ ಹಲ್ಲ ಲ್ಲ ಡಿತು೦ಕ(ತ್ರಸಾ ಹತ್ಲ್ಲಣೆಗೆ 
ಸ೧ಇಸ್ಟ ದ್ದ, ತಗ ಹಸತ್ನೇಪಲ್ಲಿಂ ಸ'9೦ಸ ಟ್ರಿಸಗ್ಟ್ ೬ 1 ಟದ ಸಟ ಎದ ಶ್ರ್ರಾಚಿ ರ್ಹ್ ತ್ರಾ ವಸಂತ ನಾಂತ್ರಶ್ 

'.. 100110ತ್ತಾತಸನಿಷಸ್್ರುತಸಿಲೂ ಇಸ ಂಸ್ಟ್ರುಫ್ಟಕು ಸಊಾಳ್ಯತ'ಡಿ ತರ ಸಲ್ಲ ಯರ ಮೈಕ್ಟಾಸ'ಇಗಿನ] 

ಇ ಒಂ ಬಸು ಹ್ ಮಾಸಿ ಸ ಸ್ಸ್ಟಾಸ್ಟ್ಡಾ ಸಂ ಸ್್್ಮತೆ ತ್ ಸಡರ್ಸಪರ್ಪರ್ಜತ್ಜ ಆಜ್ 7 



ಟ್ ವ್ರ್ರತ್ಮಿಡಾ ರಕ ಬತ್ಮಿ ಆಧಭಗ್ಸ36 ಶಾಚ್ಇ.ಸ್ತ್ರೂಣ ಸ ತ. 

ಇಸ್ಟ ದಾಹಿ ನಿಟ ದಿನಗ ಡು ಈಲರ ತಿಂದು ಇತತ ತು ಇ ೦3೧ ಡಿ ಉಪ ಲರ ಸಸಿ 2 ತಂಗು ಹಾಡೊಂ ಸಾಮಾ 

ಜಾ(ಕ್ರಶಾದಿಕ ಇರಾ ಡಿಮ” ತು ವ/ಆಡುಡಿತು ೯೨)ಸಷ್ತ್ರಾಮ್ ಲ್ರಂಸ್'ಸ್ರ ಆರ್ ಪ್ರತ 7೨ ಇಆೆೊಒನಾ ತಡ! 

ರಾಗು ತಾತ ತಸ್ ಅ 

ಹ್ ್ ತತಾ ಪರಾಟ, ಸತ್ಲ್ಲ ಪಗ ಟ್ರಿ ಪೂ ಗುಸಒಗಣ ಗ ತೆತ್ಕಯ್) ನತ 

ದಿ;/ಚೂಆ ಶ್ರಿಸಾದಿಗತಾ ಇಂಡಿ ತ್ಯ ಇಾಇಿ। ಫ್ರಾ ತಾತತಿಸತು ಸತರ ತು ಹಂಸ ಎ6 ಬ ಆಾತು ಪುರ್ 
ಲತಾ ಡಿಒ ಪ ಸಾ ಈಟಿ ಬತ್ತಿಯ ಯಾಳಾಂ ತಗ ಪಮ್ಮಸ್ಕೈಡತೆ ತಳ್ಳು ಸುಳವ) ಪ್ರತ ಲ್ಲಾಡ್ ಪ್ರ ಲೆ 

ತ್ರುಡಾವಿಸಆತೊೋ 0 ನಾಡ ದತುೂೂತ್ಮ್ ಮಾಸಾ ಸತಸತುಷ್ಟ. ಸು ಸ್ಯ ಸ ಸ್ರತ ಸ್ತ ಡಿಗ್ ಗಭ್ರಿಷ್ಟ 1 

ಸಪುರ ತ ತುಪೂನಸಚಸಸ ರತ 110 3 



||ಣ್ಳತಿಸತ್ದ ಟಮ ಸುಶ್ರಾಸಾಸಿ ಜನಿಬಸ್ರುತ ಡುಂ ಫ್ರಾ) 6ನ 64 ಸಾಸು ಗಡ್ ಇಲ 
ಸಸ್ಯ ಸ್ಟ) ಪ್ರ್ತ್ರ್ ಪ್ ಬ್ಲಾಂಡ್ ಸ್ರ್ರ)ಟಿರ್ತ್ರ್ ಗವಿ ಸಿ ನಾಂತಸ'ಮೂ ಕೆಸರ ಸೌ ಗಡ್ ಇಷಾ ತೊತ್ತು 

31... ೫ಸಾನ್ನಾಯಸ ಸ್ಥದಿಗಳ್'ಗ]ಅ ಇ'ನಿ೯ತೆಂಂಗ ಇಸ ಸ, ಶ್ಪಿಮಾರ್ಯೇಶ್ಸ 9 ಇಡಾತಂಎಸ್ರು ತಗ ತತ 

೫೪111 ಆದಿಂಅತಿನಿಇದತು ಷಹಿ ಗತಿಗಳ ಸ ಗ, ಗ್ಗ 

ನಿ; ಶಿಶ್ರ ಕೊಂ ಜ೯ಪಸ್ಯೂ ಸೂಸ್ರಿಸ  ಶಿನಿಷಾ ದರಾ ತಸ ತಾಂಕಿ ಸ ೩) ಹೊೊ, ವನ ಬ 

ತ ಅಕಣಸು ಶತ ಇಂಶುದ್ತು ಅಭಡಾಂಸ್'9; 1 ರಿಶಿ ತ ಶನಿ, ಸ್ರತ್ತೂ್ ಕ ಇ೨/(ಪ್ರುಸಾ ದಿನ್ನಿ ತಡ) ಶ್ರಇ ತಲಿ 

ನಾಸಾದ ತಾಗ (ತ್ರೆ. ಸಲ್ಪ ಬ್ರಯೆ ಸಾಸ ಸ್ 9) ಇಾಇರ ಸಾಬಾ ತಾರಿ ಇ ಇತೌಲ ವತ ಇತ ಹಿ | 

ಡೆ ತ್ಲಿಮ್ಯತ್ತ್ರೆನಿಶ್ರಕಾರನಿಶಾಲಾಹ್ಸಿಡಾತಾಶಿಸತಿಸ್ಯುಲಾವಿಸಿ ಶ್ರ ವ್ಯ ಸ್ಟ ತ್ಲ ಸ!ತ್ರ ಸಗ ೯೪) ಪೂರ್ಟ್ವಣೆ 
ಶಿತಾಬುತ್ಟಿ ತ್ರ (ತ್ರಿ ಜಸತ ತೆತ್ಳಿಸತ್ರಿಜ್ಳುಂ ಪ್ರಾಸ 3 ದಿ.ಸತಾ ಜ್ರ) ತತಾ ತ್ಲ ತಷ್ತಾ ತಿ ಸ್ರ ತ್ಶ್ಸಿ್ಸ್ ಟೆ 

` 

| 

ಇ'ಐ;. 



ಸನಿತಾಸುತೆಸಾಸಗಸಸ್ತ ಜನಂ ದಿನ) ಧಿನಿ ಸ್ಥ ತೆ.ಸಾರಿನಿಸತು*2ತಗ, ತಾಮಿಸಿ ತ ಥಿ) ಸ್ಳು ನಿಮಷ 

ದ್ರಿತಿನಿಪಇ)ವಾವ ಸ ಫಿ ವಾಲಯ ವಿಸಿ ಸ್ಟ ಉತ ತಾ ತಡ್ಬಿನಿಸಸ್ಸ'ಸೈಷಿ ಸ ೬ ಡಈಂಯ ಒತು ಇಸತಿಸತೆ ಸುದ 

ಗೂಲಣಸಗಡಲ್ಲಿ೦ಕ್ ಪು ದಸರೆ ತಸ್) ತ್ದಷಾ ಇಂ ಇಗಷುಡು/ಗೂಬ ಸ ಇಸ್ಟ ತ್ರ »(ತ್ರ್ರನ್ ದಂ ಗ್ಗವ(ಂ ಸಸಿ 
ಬದಿ ಸರಿ] ಡಂ ವರಿ ಡಾವರ ವಿಎಗಳೆಂ ಇ ಸಂತಸ ಬ್ರ ತಿಗಲ್ರ ತಿ ಕಾಜ ಸೋತನು ತಿ ತ್ಯ ೯ ಒದ್ದ ಇಆಂಹಸ್ರ್ ಆ/ಈ 

ಮುತ ಭಾಬ ಹಾಟ ಟೂ ನ। (ಪ್ರಯ ಇಳು ತಾ ಸಗ ಶು ಖ್ಯದ ಸ್ಮಿಲಾಧೂ ಸ ಲತಾ ಯೆ 

ಆ ಇಾ೦ಕ್ ಇ್ಇರ ಇಗ ಇಸಿಲ ವ್ರಷ್ಟ್ ಇಸಿತು ತ್ರ ಳ್ರ ಸಣ ಸ್ಹೂವಸ್ ತ್ತು ಸಾ ತಿಸತ್ತ್ಯಾಚ ವಿನಾಯ ಇಸ್ಟು ತುತ್ತ 
ತತಡ ಮಾರಾ ಗೃಹ್ಟ್ರತ ತ್ತ. ಸಸ ಜಾ ಸಏಸುತ್ತಿಸರಪಾಬ ಲವ ತಡಾ “ಿತ-ಗು।( ಸಡಲ ತಗಲ್ಲೂಾತ್ 

ಗತ ತಿತೇಪ್ರಾಸ್ತೊಟ ಆ ಟ್ ಚಾ ೫ 

ಇಾ೦ರ್ಡ'ಡೊೂಚಾನರ ಇ ವಿ ಡಿಕಸಲವ ಇಗ ಎಸ ಗಾಲಾ (ತೇವ ಸ ಸ 7 ಸ 41 1 4] ತ್ರಶಾಸ್ಟ್ತತ್ಛಿ ಸತಿ 



ಬ 14831 1ಇ)ಸ/ಡಪಸುತಟ ಗ್ ಸಾದಿ ಸಟ ಮಸ ಗಚ್ಛತಿ ಸಗ ತಿಪ್ರುಕೂ2*2ಸರಬ್ಬು ಇ ಡ್' 

ಶ್ನಿಸ್ಕ್ಯೇಡ್ತೆಸಗ್ಳಪ್ಡಲ್ರ) ನ್ನಲಗ್ಮಾಡಇದ ಇವಲಿಂಊ 9)ಅ ಊಲಸ್ಸಾತ್ರಾಸ್ ಸ ಗ್ರಪ/ಫಾಡಿಸ್ಸ/ಟ್ಲ ಓಇಾ(ತ್ರ್ ರ ಇಸ್ಟು 
ಷ್“! ಲ್ಪ ೦ರಲಿ ಹೈ ಎೌಷ ಲ್ಳುತ್ಳೆಯ ಸೇಸ್ ತ ಸೊ್ರಿಕೃಮ್ ಕೂ [ತರಿ ಅತಿ ಇಿ-ಡ್ಪುಮುತ್&ೂ-ಕಂತ್ರ ಗ ಡ್ಮಡ್ಟತ್್ಲು ತ(6೯೫6| 

ಸ್ಟುಉಟಬ್ಬತಲ್ಛಾಹತ್ರ್ರಲಿತ್ರಿತತ ಸತ ತ್ತಿತ (ಆಗು ಬ ಜ್ಪಾಜ್ಜಾಸ್ಪತ್ಮಶ್ಯೋ(ಪ್ರಯಸ ಇ ಬಿ-ಬ್ಟಣ ಬ್ರ) ತರಪದ ಐ | 
(ಲ್ಲಿ ಆೂ್ಯ್3ಂಸ ತಲ ಇದ್ಳ ಸಷ ಎತ್ತ ತಾಸ್ಟ್ ತತ್ತಾಡು ತಿಪ್ರುತರ ಒಬ ಸಸ್ಟೀಸ್ ಪ್ರಲಿತೂ ತತ್ರ ತೊೂತೆ ೦೫% . 

ಎಜ್ನ ತಪ ತಮ(ಶ್ರಂಸ ಇಸು ಸ್ಮೋಣ ಲ್ಲ ಹೂತ 2) ಬ ಡಿ ಶ್ರಾಸ್ಯ್ ಇಷ್ಟರ ಸ್ರ ಕ್ಷಲರ್ಕ್ರ ಔನ ಔ ನಗಿಸಿ) ೩ನ 1 ಚ 
ಇಲ್ಲ ಪ್ರಿ ಸರಾವತ (3 ತಾತ /ಸೆಂಯ ಬಿವ್ನಾಶ್ಮಾಸಸ್ ಇಶ್ಟ] ಕ್ರ೦ಸ ಡಸ ಟ್ಟ;ಾ ಸಲ್ಲಿ ಶಕ ದಿಷಾಡ 

| ತ್ ಬ್ಗ್ ಎ ಬಟ ಡಲ ಮಿ ತ್್ ಗಗನ ಸಸ 31 27ಖ...2 ತಿ 

ಕ್ರ 



ಸುತ್ತದ 

ಶ್ರ ಸಷು 0 0 ಗು ಟಕ ಸ್ದ್ಆತ್ಶ್ರ- ಪನಿ 
ಸ್ವನ 3 ಸ್ಥಿ ಯಂತರ ಇದು ಲು ಗಳ್ಳಷಾಸ ಇವರ ರಷ್ ಸಗ 77 92 ತಿಂಸಸಶ್ತ್ರ ತಬ ವಾಲ ಗತ್ತು ದ್ದ 

[ಗ್ ಅತ್ಯ್ಸ'ವರ್ಶಿಲಾಷಿವಾಲಯಯ ರೌಡಿಸ ತಂಡ ಕೂರ್ತ್ಯಾಪ್ರ ಇ ಸಹಾ ಫಲಾ ತ್ತೆ ಸು ಳಿಸಿ 
ಬಬರ ಆಸಸಾದ ಕ ಲ 01 1 212 ಕ ಅೀಸ್ರೈಕ್[ 
ಇರ್ ರ್ತ್ರ್ಹಾವಿಸೊ್ನ ನಾ ಂಡ'ವರ ಸಸಹತತ ಬ್ಲಾಂಡ್ ್ರ್;ಲಿ ಪ್ ತಾ 2% ಯೂ ಒನ್ ಒತ್“ಪಗ್ಗೆ 

ತಿಂಗ ಮ್ ಸುತಾ ಸಿಸಿ ಸ್ಡಟ್ರ: ಲಾಂಗ್ ಹ್ ಇತಿ ನತು ವಿಸಶ್ರ್ರಾ2 ತಂತ ಪ ಫ್ಸ 

ಜಡ ದ್ರಥ್ರತಾಳ್ಯ ನ ಡಸ ಸ್ಟ್ರ್ಜ೯ಡೊ-ಡು ್ರ್ರ (ಪ್ರಸಾತ್ ಸರ್ರ ಹಲ್ಲು ಸೂರ್ವಾರತ್ಡ] 

ಅ. 0106 ಶಂಸ ಹ್ಲ್ಲಅತ್ತ) ತತ್ರ ಡನ ಸ/ಸಇರೇಶತ್ಛತಿ ಗಗ ಇಗ (ಇಗ ಗುತ 

ಡಾ 

ಆ ತಹ (ಐ 4 



ಒಲಲುಸ್ತ ಧು ಗ್ಯ ಸಿ್ರಾಕಾಲಾಸ ಜನತ ರಾಸಾ ಜಿಬ್ರಿಗಾಚ್ಡಾಸ್ಟ್ಸ್ನೌ ಸಂಗ್ರ ಿರ್ಚ್ಟಿತುತಿರ್ಸ್ರಷಾ ಮಲ್ಟಿ ಸಸ್ಯಗತ್ 

ಜಾ ಜ್ ಸತಿ 4ಫಾಇಗತ ಪಟಾತ ತಾ ೫1ತಿತ್ಸಗ್ಗೂನ್ಡಿಷ್ಟ್ತಿ ತು ೯೩ ತರಿ ತಾಂಯಿ ತ್ಮುವ್ಯ ಸ್ 

ಎ ಡ್ ಒಕ ಹೊಸುರು ಲಾ ಬಸಲ್ಲ ಇಳಿ ಸುಡ ಸಸಗ್ರ ಹವ ಇ ಇಂತ ಟ್ಯಾಟು 
ತ್ವಸ್ಚ್ರಾಸ ಶ್ರ್ರಟಿ ಸಬ್ ತ್ತ್ರಡಾವಿ ಕದ 

ಕ ೬ಫ್ಾಡ ಯೊ ನ(ಪ್ರುಷಣ ತ ಸಾಜ ಸಾಷಿ ಕಷ್ಟ) ಆವತ ಮೈ)ಸಇಲ್ರಾ ಸತ್ರ ಸ್ರ ತಸ್ರ್ರೊರ್ತ'ಸಸ ಹತತ ೯4ೌ3ತಡ' 

ಆತ ಡು ವಫಾದಾಳಯಾ ದು ತತಲ್ಲತ್ತ ಡೂ ತತಡ ತ ವೆಗಶ್ರ್ ಆಸ ಇಸಾ ಇೌಹಿಟ್ಟಗ ಸೈ ಆರ್ಕ್ಯತ್ 

ಸಾತ ತೊ-ಕತೂ ಸಲು ತಪು ತೊಂುತುವ್ಸಾಸ್ಯಾ ತ ಪಡು (ಶ್ರಂಸ ಇಗೆ, ಬ್ರಣ ಪಲ್ಛಸಟಾಪತ್ರುಾವಿತ್ಸಎೆ 

ದ 3.1... 1.183 ಸಗಳ್ಳ ಸಂರ ತಾತನ ಗ್ರಹಿ ಸತತ ತಪ್ ಸ್ರ ಣಗ ತ'ಆಲಣ[ಸರೂಂ *ಡಾಣ 

ನದು ಹಾನಿ ಸತಾ ದ್ಧಿ ತಪ) (ವಶಾತ್ ಕೈಸ್ ಕೆಳಗ ಒದ್ದ ಪತ್ರ] ಇರಿ, ತಾಲ ಸಂರ ತಬ ಪೂಸು ಸಿ) 

ತ್ಸಿ/ಸಯತ್ತುಡೆ)ಶ್ರಾಪಾಸನಿಿಕೊಡಿನ ಶತು ನಿಸಾ ತಿ ಪುತ್ತ ತುಮಿ, ತಳ್ಳು ಸರೆ ಪ್ ತಚಿ: (ತ ಬ ಯನಿತ್- 

( 

೧೫2 



ಆಸಸ್ ಕು ತಾಸ್ಟ್ಈಟ್ರಂ ಬಂತಾ ಇದ್ಲಿತ್ದಾ ರತ್ ಸ್ಟ 0(ಯನ್ನತಿಟ್ಟ ದ್ಯಾವ ಜತಿ ಡಅ ಲರ್ 

ಇಸ್ರೊ ತಗ ಗಾಡ ಸರಸತಿ ತ್ಯಿತ್ನದು ಪತ್ಸಗೂಡೆ ಡಾ ತ್ನ್ಯ5 ಸಾಕೇ ಸವಗೆ ತ 13 ತ್ರಸುಪ್ರಿಸ ಮಾಡು ಸಸರ ಟಿ ಜ| 

| ವ್ರತ ಶ್ರೇತ್ ಉಾತ್ತಾ ಪ ಇಟ್ಟ ತುರಿ ಸ್ಸೇಹಾ ಶಾನ್) ತೂತೆ ಇ-ಮುತಾಶ್ರಿ ತಗ್ಗಿಗು1/ ಅನ್ತ ಸಿಕ್ರಾಫಗ ಇ ಸ್ ತ್ರ ತಿಇಾ] ಶ್ 

(ಇರಿ; ಲಾ ಸ ಸ್ರಿಸುಫ್ರ್ ಘು! ದುಪ) ಶ್ರಶ್ತ್ ವ್ಯ ಕರತ ಪ್ರತ್ರ್ ತಗ ಕತತ? ತಿ? ವಕಾಳು ಅತ್ ಸಾಸ್ಟ್ಸ 
ಟಟ ತಾಗ ದಹ ತ್ರ ಸ ಭತಿ ೫] ತತ್ ಶಾನು ಗೂರಾ ಬ್ರಾಣ ಸತು ಸಗ | 

ಇಗತ್ಠದನಿ ಯ ಬ ವಿಸ್ಯ ತ್ರಗ ಸತ್ರ -ಸ'ೃರಿ। ಸತಾ ಹರ ತ್ಾ ವಲ್ಲಿ 1... 

ತದ್ ಸತ್ರ ಕ್ರ ಜ್ಯಸಾಲ್ಬರಾತ್ತಾಸಿ ತಯ ದಿತ್ ಪ್ರತ ದಸಾ ಜಂತ ಜೋಸ್ ಸಾತ್ 
3ನಿಇ.ಅನಬ ಬ್ರಮ್ಮಿತೊಸಉಜಸ್ರತ್ರೆನುಗ ಸತ್ತತ್ತ ತಸ ಪತ್ತ್ ಪದಾ ಸಗ ಡಿಂಾಡಿ ಯ ಇವಲ್ಲ ಇಮಂ ದಿತಾ 

ಸುರು ಸ್ರವಶ್ೂ' ಡು ರಾಣ ಡೂ ಸನ್ಸ್(ತ್ರ* ತ್ರೋಸ್ಸಸಸತ್ಟಿಶ್ರಸಾಲತವ್ವ ತ್ ಪ್ರ ಜಡಜ 

ಬಾತ ಓಓ ್ಟ 



3._1531/8ಸ್ರಾಸತತೆಸಬುಮ್ಮಯಬ) ಸ್ಯ ಬಂದ ಪ್ರಡಗು ಹೊತು ಮುಸವ್ಯಂ ತ್ು ತ್'ಪಭಲಾರ್ ಸಂಸ ಪ್ರಸಾದಿತ 

| ಇಗಬಷ್ಟ್ ಇ] ದ್ವಿಷತಿಲ್ಲಂ ಸುಹ್ಟುವ ಸರಿಯ ವರ ಸ್ಯಲಪ್ರ್ಸ3 ತಾತ್ಗ ಸ್ಟ್?! ಇತ್ತ್ ಪರೇಶ ಸ್ಪ್ರ್ರಾಲಸತಸ್ರ್ರಷ್ತು | 

ಹ 'ಚಾವಾಂತ್ಸಲ್ಲರ್ದ್ಮ್ರಾ-ಕ್ರು)ತ ತಡ ತಾಂಸು, ಸ್ಟ ಶ್ರ್ರತ ತಾಸ ವ ೨ಸ್ಯು/ತು-ಇಂಸ್ಟ್ ದ್ಹಂಾ ಸ್ಥ ನಂತಿ ಸರದು 

ಕಪ್ ಪ್ರಾಡಿಡ ಸಾಸರಾತ್ರ್ರಿರತ್ತ್ ಅತ್ತಾ ಸಜ ಹಾಲ ತ್ ದಲ್ಲಾ ಯು ಟುತಿ ಸು 2 ಇತ್ತಾ ಅಾಸಮೆಸಲಾನ್ನತ್ರಿ ಪ ತ್ರಯ 

ಬಒನಾಂ ಪೆಸ-ಡಕ್ರರ್ಸ್ಸ ಸ್ಟ ತತಡ ತಾಂ ವಾಲಹುತುಬ ಭವವ ಹೂಂ ಸ ವ್ಯೂ ೬ತೊದಜ ಲಾಸ್ ಕುಳಿ ಸತ್ 

ಲಾಸ್ ಜಸತ. ಸ್ಸ್ಲ್ಯೇತು ಇ ಸಿಗ ಸ್ಕಾ ತ್ತ್ಸವರ ಆಸಮ್ ತ್ರಿ ಪ್ತ್ಕುಂತ್ತೊಜಸಗಂತ್ಹ್'್ರ | 

ಆತಾ ಸ್ಡ್ರೂಳರತೆೊಟ ವಾಯು ಇಳಿ ತೊಟ ತುಮ ಹೋತಾ ಪ ಲಾಸ್ಯ 3ಂಗಾಿ ತ ಜೃಒರಣಸಾ ದಿಸಿ ಇ1 

ಚ ಹಂಚು ಆಸ ಸೇತ್ರ ವಹ ತ್ಯೂವ ಸತ್ತ ಪ0 ಆ ಹ್ಶ್ರ)ಲಸ್ತ್ರತ್ರಿ ತತ್ತಿ ಜ ತಾಪತ ಪಜರ ಪತ (ಘೆ 

ಇ ಡಾಂಸ/(ಕ್ರಸ್ಟ್ ಕೊಬು ಮಡ್ಛಸಗ್ಳ ತದ್ ಆರಾಸೆಂಯ ಸೈತ ಉಲಶಾಸಾದಿಸದ್ದೂಪ್ರಗೂರಿ೦ಕ್ ಬನ್ಸ್ 1] 

50 

ಇ ೬%: 



ಫೆರಾ ಮಾಡುತಮಿಗಾೂಾಿತಾತ್ರ ತಳಾ ಬೀತಿ ಸತುತ ಇಡ ಮಜ (ತ್ರಗ ಜೂ ಷಸ ಸತಹಂವಛ 
ಭಗ ಗು ಟ್ರಿ-ಶ್ಟಾಸ್ಜಾಂತುತ್ ಸೂಸಾೊ ಬಂತಾ ತ್ರಾ ಹಣ ತೊಡು ನಿ ಕಾ ತಮ ಸ್ಟ್). 

೫... ಶೈಷ್ಛ ಗ್ಯ ತತ್ ಕಟ (೨ (೨) ' 

ಕ ತುದ ಸ್ರತ ಕಾಸೂ ಶ್ರ ತಾಸಸಆಸು ಸಂತ್ ಜಾಫ್ರಿ ಲಾತ ದೆೇಷ್ಟುನ ಕಂಸ ನಾತ್ 

೯ರುರರಾತ್ ಓಳ್ಲಸವಳಿಸಾತೂ ಜ್ದಮುನಸ೩ತಿನಿಷಾತ್ ಸ ದಕ್ಲಿ? ನೀತ್ಗಸೂರ್11೧ ಅಡಡ 

ಜ್ರಾಲಾತ ಜೀ ಪಮ್ಮೂದ್ಲ ತು ಇಂಸಂಸ್ರ್ ವನಿತ ಒಿಸ್ಟ್ರೆಮ ಲ ಶ್ತ ಯೋ ಸತ್ತು ಮಣ ನಗ ಸೂಲ ಸಲಿ | 

ಸಪ ಡಸಲ್ಲ್ಲಡಾ ಈಶ್ಛಾಸ ಮಸಗು ಮತ್ತತ ಷ್ಟ ಸಗ ಸ್ಯಾತ್ ಸೃವಾಧದಿಸಗ್ಳು ಸ್ಟಾ ಶ್ರಂಕೂ ಸಗ ಾ೧೦ತ(ಜ) 
ಪ್ಗ್ರಪಸಾಡ್ಕ್ಯೋಸ್ರ ಮಿಂಸು ತ್ರುತಾತ್ರ್ಸ ಹೂಢಿಸು ಇತ ಜೊತೇಸೆೊ ಡೆಮೊ ಲು ಡ್ ಸ್ಟಾಂಸುಮ್ಮಿಟೂತ್ಇ ಡೀಸಿ 

ಡಣ್ಟೈಇತುಂತ್ಮೊಲ್ಬನ% ಇಂತ ಡಮಾಡಿತ್ರ್ರಾಬಡು ತೊ ಜಿ ರ್ಮ್ಮಜ್ಜಗಾ ಮಂತ ಇಗ] ಜಗ್ಕ್ಯ್ರಡ ತ್ತಾವು 

ಸ್ರುಣ್ತ ಷೊ ಇಂಬು ಡಿ ಹೊಂಡ) ದ ದೃಡ ಘಾತ ಬ ವಾಯು ವಸತಿಯ ಸ್ರ್ರಾಬ ಭದ ಸುತ್ತು ೯೫ರ ಜು ಬಬ 

ಛೆ 

ಹ ಈ 
೫ 



ಕ ರಯ್ಯ 
ಗ ಕ ದಸಾತ್ರ್ರಿಪ್ತ್ಕುಂಕೊಸೊ ಸಾಂತ ಜೆಂ 

5೦೫ ಪ್ರ್ರೊಗಾಡುಸ್ ಇತಾದಿ ಗ ಜರ ಜು ತ ಗುಗ್ಗಗ್ಗ 1101೮101710 (1. 

ಇಡಾ 
ಹ 

ಸ ಬರ ಚಚರಾಶಳಟ ಗ ಜಸು ಇಸಾ: 

ಜದ 'ಡೈಸ್ತತೊಬವಾಯುತಾ ಕೊಂ ಡವ ಎ ಸುಡ? ಇ್ರಂತಾಡಿಇ ಬ. ಪ್ರ ಸೂಸ್[- ಇದು ಸತ್ ಸಸ್ಇೆಕಿಸಿಜ! 

ತಗ ಸಗ್ಗಗೊದ ವಾ 94 ಗಾಮುಸ್ರ ಟ್ಟ ಟ್ ತುಡ ಮಾದಾತೊೊ ಒದಿತ್ಸ್ಸಗಾಸಷುತ್ತ್ ಪ ಭ್ಲಾಂಗಡಂಪ್ರ್ರೋಸ್ತ್ತ್ತ 

ಇನಾಂತತ್ ಪಟ್ಟ ರ್ನತ್ಟಾಂತನಿ 6 ಹೌ ಪಾಂಡು ಮುತು ಸರ್ಗ ಮೊಸ ಡು. ಸ ಬಜ ಟು ಬು ಮಟಟ 

ಇ ಸಸರ .ಲವ್ಇಡಾು ಮ ಡು ಸ್ಥಾಸ್'ಸಡಣಇತೊೋದ್ ಮಡ ಆಸಾ ಯಿ 11115 -ಡೊಸ್ಕೌತ್ತಿತವ “ಸ. 

ಸಧು ೬ನ” 10 ರಾಗ ಗು 

11 ೫ ಚ॥॥ ಔಿಸಸದ್ು ಸುತ್ತ ವಾಮ್ಮಮುಂ ಸ್ ತ್ರ) ಆತ್ಕೆಸಾಸ್ಲಾತೆ ತ ಆಬವಾತಾ ಬಾ ಬ ಇ. 

ತಸಡ(ತ್ರ ಟ್ರಾಮಾ ದಚೊತ್ರತೂಸಫೆಲನ ಇಳ ಸತ್ತಿ ಗು ,ಇಸ-ದು ವಲ (ಪೇ ಸ್ಟ್ರ್ಯಯೆಸಿಲ್ಲಡೂದುತತ್ತಿಲ್ಲತೆ. 
ಮುರ್ಚತ್) ಎಂ ಸ ಪ ಲ ಪ ಟಉಟ್ಬೋ“ | 



ತ ತ್ತಮೂಸಾ ಇಇ ತತ ಬಿತ್ತ ಗು ಭಗತಗ (ಜಗು ಡಓಸಾಸತಸುರಿಯಿ ಚಿತ್ರ ಸುಸೂತ್ರ] ಲವ್) ಸರು ಜ್ರೊಡತಸ ರಾಸ್ 

([ಶೂ1 ಅಂ ಅಗೂಡು ರುಡಾನಾ ತಾಗಿ 1 ಇ ಬು *ಕಪ್ರತ್ತ್ ತ್ಸ್ರಾಡಾಷ್ಹು ತ 

| ಗ (11. 144 

| ಜ್ದಿ ಶ್ಚ) ಪ್ರ್ತ್ರಾಸಾಗ್ು ತ ಪ್ರತ್ರುಂತ್ರೊಜ ನ್ ಡೀ ಹಲು ಸ್ತ್ನಾಇರಂತೆೊಒ ಸಾತ್ ಹಿಂಸಾ ಇ, ಇತ್6ಂಯ ತಿೊಡುತಾಲಯಣೆ 
4 ಇ ಇಳು ಟೂ ಜಟದುಳ ತ್ಸ:ಇಗಾಎಲಿ (ಸನದ ಪ್ಕಿ ಸಗ ೂ ಒರರ್ಥಿಷ್ ಸತು. 
| 

ಲಾಯ 

(ಮತ್ರನ್ ಆಹಾ ತ್ಮಟತ್ತತ್ರ ಪತ್ತ ತಾ ಜನಾ ತ್ ಸಗ್ಗ ರ್ಜ ಫ್ರಷ್ಯರಾಯಓ ಸ ಪ್ರ ಗತೋ ಬುದ್ದ ತ್ಯತತ 
ದ" ಲಂ ಶ್ರಿ ತಸ ತಯ್ ಇನ್ಸ್ 0ತ್ಇನ್ಫಲಕಾ ನಾಡಿ ಸಲ್ಫ್ರೋಮ್ಂ ತ್ಯ ಸಸಗಷ್ಕು ಪ) ಜ್ಡ್ರ್ ರಟ ೂಸಾಮಲುೂ 
ಪ್ರಾಪ ತ್ಯಂತ್ಕೊಬ ಸೋಡದ) ಜಗವು ತಾ ಹೊಂ ಎಂ ವಾಲಿ ಇಚ ಮೈೊಮಡ್ಕೂೊತ್ಫ ತಂದ ಇಲೆ! 

[ತರಾ ಸಿಸ್ ತಯ ಶ್ರಾಣು ಸ? ಸಾ ಜಲ ಮರಡಿ ಪ್ ಇ೬ತಗ್ಳಗ ಸ್ಟ ತುತ್ತ ಪೌ ಅಂ ಪ್ರ ಒೂಡ್ತ್ ತ್ರ 
ಚು. 



ಣೆ ಸತು ಪ್ರತ ತಿ ವಟ್ರಿತ್ಸ್ಮಿ ಮುಸಾ ವಡ್ಲಿ ಜಂತಗತೊಸ ತೊ ದು ಜಲ ತು ಗಂಪ ಸು ತ(ಡಾತ್ವ ಮು 
ರಾಸು ೯ಡಾಇಸಸ ಮು ಆರೂ ಸಮಸ ಸಹೊಂಡು ಮುತಂಗ ಡಿಯುತ ತ್ಸು ಛಾ) -ಸ್ರತ್ತ್ರಮ ಜಾ ಆಸ ಅಬ್ರ ಸ್ಟಾ ಇಇ 
ನಿತ ಡಡ ೨2ಂಕ್ ಉದು ಇೊೊಳೆಆತೋ ಸ್ಿಸಾಲಪಾ3 ಸ್ಟ್ ಛಾ ಒಬ ತಿ ತ್ರ ಸಿಯಾ ಬ ಸತ್ರ ಹಾಡುತ ಸೆ 

ಇಸ, ತೊ ಸೌ ಕೂಡು ಕ್ರಯ ತೊಸ್ ಲಾಸ ದ್ರಿರ- ಆಗಷ್ಟ ಡು ತಬು ಆತ ಊಸುತೊ)ಗು ಲ ತ್ರ ತೋ ಇಗ್ರೆ ವ್ ೫) 

ಸ್ಮು-ದು ತ್ತಾ ತಸ ದನು ಆಗ ತ್ಸು ಇಬ ಆ ಯುಸಿ ಸಗ ಅತ್ಸಂತ್ರೊತದ ನಗು ಮುಲ | 
(ಅಸಹ ರ ಭತತೈತ್ತತ್ತುಹೊಾ ವ ಸಂತೆೊಸಚ ಸ್ರ ಮಾ ವ್ವಸ ಮುತ ಮೊಣ ಮು ಆುಇತ್ಸ್ರತು ಫಹ ಆಯು. | 
| ಇತ್ರತಅಸಷೂಸಾಲ್ರ ತರಿಸಿ ಸಂತ್ರಳ ಸತ್ರು ಮಾಣವ್ನಗ್ ಡು; ಆಡಇಾಲಸಿಂತು ಸ್ರಿ ಗಳಿ ಸು-ಪ್ರ.ಚೋಡುತ 
ಖಿಂಜುೂಸ್ತುತ್ತೊಗ್ ಆಸ್ಟಾಯಳ್ಳವಸ್ರುಷಾ ಇವರು ಸ/ಸುತ್ತ ಮದಾ ೦೪೦ರ ಉಂಡು ಬಂತ್ಯೂಜ ನಲ 
(ಪಾಟು ಇಯು ಜಸ್ಟ ಸತ್ರ, ಇದ ಖ೦ಯ ಆಸ ತ್ತ್ 4, ೩ಸಂತ್ನೋ ಒತ್ತೆ ಸಾಡು ಆಸ್ಟ್ರೋ ತದ್ರ ಮಣ ಹಾವಳೂಯುತ್ತು | 
| ತಡೆ ಡು ಸ್ನ 6 ಔ.ಪ್ರ್ರುಲಣೈಶ್ತ್ರುಡಿಾ ವಸಂತನ ಮಸ್] ತ ಜಟೆ 

| 

ಅನ್ನಾ ಅರೇ 

ಮಿಯ ದ ತತಡ ಆತ 

ಇ ₹7 



| 
| 

| 

| ಕ | ಹಾಸ್ನ ಗ 11೬1 

೪೮ ಎ 21005 ಚಾ [ಚರು 1 /17ಜ(0] ತ್ಯತಿಇಸ3್ರು-ಸಮಾಸರ/ ರ್ಯ 
ಇ ಕೊಂಡ ಸಳತ ಕಡಿಸಿ ಸ ತಾಸ್ದಶ್ಸಣ ಕ್ರಾ ಸತರ-ಸ್ಸ“ಜಿಾಸಗಗೂಂಪ್ರುಣಫ್ರಾ ಸಾಸ್ಛತು ತಹ ಕಾ ಚಿರ್ಗಗುಟ 

(ಸ್ರತ್ತ್ಸರೌಕಾತ್ಸೂಸ್ ಇಡಿಯ ಭ್ಲ್ವ%ೂಶ್ರಗ್ರೌ ಇ ಪ್ರ ತತ ಹಿಲ್ಲಾ ಗಿ.ತ್ಮ್ತಸತಗಿಗು 'ಗ್ರಹ್ಕೀಉ್ಳಾತಾಲನಿತತುರ್ವಡ' 

ಸೊಂತ ಸರ ಡೌ ದಿ ಸರ ಸಾಂಮನಾ ಡಿಂಗು ತೊೋಸಡಿಂಯ ತಾರಿ ತೂ ಳ್ಳುಯ್ ಶ್ರಿಹಾಮಿಂಯೋ ಒಳ್ಳು ಪತ್ತ್ ತಸ ಹ 

[5 ಆತ್ರೆಪ್ಟತ್ರಸಾ ವ ಸಂತಿ] ಸ ಡುಷ್ಛವಾ 3 ೯ ದಾ ನಿ9ಂತು ಸೈಲಾಸಾಗಿತ್ಯಾ ಗವ ತ್ಯಾತ ಮೊಗ ಮಿಂಗ್ ಸಾತ್ತ ತತುವ 
'ಪುದಡಾಣ್-ದಂ ಸ ದಿದಿಇಗ್ರಲ ತ ಸತು ಇಸ ತಿಷೊ-ಗ ಲಾಸ ಓಲಾ ತೌಮು ತಾವು ತೆ ಲ್ಲಾ ಇತ್ಟಾಇಾಂದಿಸ್ಸ ೯) ಸು | 

ಓಕ್ ಅತಿಲ್ರ ಕಯ್ ತ್ಮ್ಬರುರ ರಿ ಹಶ್ರಿಗೊಮಿ ಜಬ ಯೋ ವ್ತ್ರೊೋ್ರಸ ತ್ತು ಅತ್ಸ್ಮೋ ಸಾಲ್ಪತ್ ತಾಡಿ ಸಂತಿ 

ಹಸಸು ಇತನ ಸಿಶ್ರಾಇಡ್ಸಇಾಸಸಾತ್ಮ ತು ತರ್ಕ ಪ್ರ್ತ್ರಷಸ ಹ. ಆಕೆಯ ಭ್ರ್ಮತ್ಟ್ರಾಗಾ ಹ ಇತು ತು-ಪ್ರ ಶೋದ ತತ 

ಆಹೆ ಮಿಸ್ಪುತೆ ನಗು ಆ ತತಸಬ ವಿಶಾಲ ಜಂ ದಿಷುಸ್'ಜ್ಲಇಇಲ ಸಬ ಯ ಶ್ ದ ಸಿಇಂತುಇ)3ಿಮಿಂತಿಮಿಂಗ್ಸಾದಿಸು 

ಜಲಂಡತಸ ಶ್ರ ಇರಿಸಗಗ್ಗ ತಾ ತಿ ಮಾಡಿ ಮೂಡತಾ ವಸ್ಸಸಗಾ ಜಾಗ ನತ್ತಿಇಚಿ ಸತಿ ಇತ್ ಸಸಹತತ 



ಚಾ 

ಲೃತ್ತದ ಸರಿಸ ತ ದ /ಫ್ಳಪಸ್ಯ-ಪ'ಸಪಶ್ಚಿಕೂಮಿ ಆಗ ಅತ್ತಾ ಥ್ರಿಯುಎಸು ಪ್ರತ್ಕಸಾಲ್ಯಲ ತ್ರಂತ್ಟೋಜ ನ್ಸಸಳೆ ಡಂತುದ 

ಇತಿ ಬಸರ ಓನಾತ್ ಸ ಸಾತಕ ತು ಧಗ ತ್ವ ಸತ್ತಿ, ದೃರ್ಮ್ಭಮತ್ತಸಗು, ಒಷವಳಗಾಧ್ಬಿರುವಸೆಸಡು ಸಣ ಹುಡಿ 

ಇದಲ ಷದ ಡೆ ಸಲ್ಲ ಯಾಗು ಇದೂ ಸ ಅತ್ವಡ ಮೌ.ಶ್ಟ್ ಜ್ ತ್ರಾ ಸಾಸ ತಾಸ ಮೂಸ ಫೂತ್ತಸಮೇಲಬುತೋ| 

ಜು ವ೯ಕತಿ ತರದ ವಡ ಪ್ಪ ಆಕ್ ಪ್ರಾಹ ತ್ಇರಸ್ಟ್ಸ್ಸ್ಟ್ಪಾ ೯ಬ ಷ್ಟೀಾತ್ಮಾಗಗಾ ತಾಗಿಕ ಮೌ ಔಡ ರೋ-ಯತ್ತ 

ಕ್ಷೌತ್ತೈಶ್ಸ್ತಕಿಹಗೂತನ್'ಮ,ಸದಕ್ತ್ರಣ ಬ್ರಾಸ್ ಮಡ್ ಶಗತ್ಮ,ಹ ನೊಡ ತಸ ಮಸಲಾಮೂ-ದ ಪ್ರಂಕ್-ಸಲ್ಲ ಅಗ ಮವ್ವಾಸ್'ದಿ 

(ಲತ (ತ್ರಇಳಸದಿಸಸಇತಾ ದಿಸಾಸಾಸೂ ಆತೆ ಗಗ ಢ್ಯ ತಾವ ಸರಕಾ ಶ್'ಸ್ಲೈಂಸು ಇ ನೆಸರಿ) ಮೂಬತಾಸಗದ್ಟಹ್ಸ್ಕು/ಇತ ತತ | 
(ಉಶಾ ್ ಗದಿಂ ದಿಸುತ್ತುತಗದಿಸ ದಗ ಸುರಭಿ ಇಚ ನತ್ತ ಸಾಹಬ ಬಕತಸಸಿತ್ತಟೆ 
ಕು ದಡತ್ಯವ ಮುತ್ತವಾಸುತ್ತು ಶ್ವಐ ಪಂಶಿಸಸಾವ್ ನಡ ಶ್ರಾರೊ ಸ್ ತಹ ಸು ವಸರ ಪ್ತ್ರು ಸಾಜ್ಯಬತ್ರಂತ್ಕೊಡ್ | 

(ಡಲ ವಾಡಿಗು ತುರತ] ಹಾಆಡ್ಫ್ರಿಸಸುಸಸಇಗಸಿತ್ತು.ಸಇಟಲ್ಲಾತೊ ಡು ತಾಸ ಸಮೂಡಿರ್ಸ ಗ) ಬಳ್ಳ ತವ್ಗ ಮಾಸ 
3.1 ಡಕ ತತಾ ತಲರತ್ ಹಿತಾ ಳ್ಬಂಕ್ ಮಿ ಸತತೋಬ ತೊ ಜಗ್ಸ್ಸಲ ದಬಾ ಹೇಸೂ ತ್ರಗ್ರ ಮಸಳಿ 

| 
| 
| 
” 

೧ ೮೧), 



“ರಾಟ್ 

ಇ9ಜದ[[ಡಬೃ ಮುಸುರೆ ಜ್ವಲಂತ ಸ್ದಗಗಆರ್ಇತ್ತು ಉಾ) ದ್ಬತ್ಸಸ್ನಾ ವಳ್ರಜಸ್ಇಬ್ಬಲ ಇಸ್ [ಜಾ | | 

ಟ್ಛ ಜ್ಲಿದುತೆಂಡುಲ ತತ ಸ್ವಿಶಾಲಸ್-ದಸ್ಟೆಉಾತಿ ತ್ತ ೨ಡನೆಂಒಣ ಸೈತ £ನಾತಾಳೆ-ಪ್ರ ಡಿ ಇತ 

ಐನ ಸ ಗ ವ್ರ ಒಲ್ಬ ತಲ ಗಾಇಿರು ತಿ ಕ್ತೊತಾತ್ಟೆ' 

ತಾ ಸಸಲಸ್ ಇಡ ಸತ 23ರ ಇಷ್ಟ ಸಯ ದ ಸು) ಕ್ರ ೯ವವ್ಸಭ್ಟತಗುಸುವ £ತೋಶ್ಯ ಬೂಸಾ ೯೫ ದ ಇ ಉಳೂರ್ಲಿ 
ಓ್ಲ ತ್ಟುತು ಬು ವ ೯ತಸಸಮು ಬರ್ವಶಸ್ಟ್ರುತಿ ಮೂರೆ ಇ ತಡಿ ಬ್ರಾತಾ “ಹು ಸ ತತ ತ್ರೈಶ್ರ ಬರ್ಕ ಗತಜರ್ವಳು 

ಬ ಪ ಎ ಜು 8. 2. ರಜ ೯₹1₹211:1೫? 
ರಟಿತೆ ರತ ಅಸಾಹಿ ಸತ ತತ್ತಿ ವತ್ಸಲ ತ್'ದಿ ಗ್ಯಾಲನ್ ೯-ಸ್/ಇಿ(ತ್ರಯ ಜಾಾಡಇಇತು ಮುಡ್ರ ಮೂ ತಡಿ ದವಾ 
ಹಸತ ತೆ ತನ್ನತ್ತ ಬಗ್ಗ ಸು ಲತ ತ್ತ ಆಸಸ್ ಡಾ ಸಡಾ ಸದಿವನಾದಿ ತಗಲ್ರತಾಸ್ಸಗು ಪಾವ್ ಜಟ 
ಇ.ಸಗು)ಮೂಗಗು ತಾಗ ಡಸ್ಪಇಾಡಿತ್ಲುಸ್ಸ್ಕ್ರಸಡು ರಾಜಸ ದಿ ದತ್ತು ತ್ಾ ವಸ ಇಡಲ ಇಾಲಉಸ್ತ್ರಾ) ಎಾಡ್ತಿಫಿ 

ಜಟಾ ತಸ ಚೆಸ್ಸಜ್ಛಸಗ್ರ್ರ ಉಾಸಾಮು ಅಂಗ್ ಸುೂಬಸಗಾಡಿತ ಸಾಸ್ ದಿತಾ ಡಿತ್ತು ಉಾ)1ಆಫ್ ಟ್ಟ ಕಾಂ ಇಸ 

ಗಾ 

ಗೆ ೫ 

ಕ ೩ ತ ಹಖ್ 
ಆ ಟು ಬೆ 



ಇೆರಿ-ಸರಾಸ ಳು ಪಪ್ಟುತಮುಸೃತೊ ಲ] ಂತೊ ತ್ ಹತಲ ಮಾನಿರ್ಸ್ಯಭದ್ಧ ಕಪ್ ಸಾಸಜ ದತ್ತು ತಸಣ್ 

ಡಿ ಅತ್ಯ್ಬಗ-ಶಾಲು ದ್ರೀಐ ತ್ಛವ್ ದ ನಾಸ ಆಶ್ರಯ ಸ್ ಸನತ್ಕತ್ರೆಯ ಹತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ವ್ ತತಾ ಒ ಫಾ ತಡೆ ಇರಪ್ಲು 
ಇಗಸಗುತು ಪೌಸ್ರಾಂ(ಪ್ರ ಸತ) ಆಂ ಕಾತತಟಹಿಸ್ಐಶ್ರಿಸಿ-ಬತ್ತಿದು ತುತ್ತಾ ಒ್ಬಸತಂತಾಶ್ರಿಒವ್ ತಿಕ 

(ಇಗೂತ್ಳಾ ಇಶ್ಟ ಇಸಾಸಲವ-ಸ್ಸತು ಭಿ 8ನ ನ್ಹಿ]ಲಾರಹೂಳು ಇದಾಗಿ 1 ಸ-4ಜವಾಡು ಪ೯ತಸ್ಯತಿಸೂರ್ಣಾನಗ್ರ ಸತ್ತ! 

ಘಮಾಡ್ಗ್ಮಸತಗ್ರಾಂಗಿತ್ಸನ್ತ್ಗ ಪಾವ್ ಸ'ನಿ8.ಅಲ ತಾಸಸ್ಟ್ರಲೂಔವಾಬ್ರರ್ವತತವಿಸ್ಟ್ಶಿಬಾ.ಸಎದ್ ಲಸ ದ್ರಿ-ಮೂಯ್ರೂಪಿ ತ] | 

ಓತಾಬತ ಸಭ ತಸ ತೂಸ್ಸ್ರ್ಗಥಾ ಸ ಗಳವಸ ಅಭಯ ನಿಜ ಸನ್ನಗಸ್ತೆೇಸ, 338 ಇರ ವದದ್ರಿತಿ ಫಥ ದ್ದ ತಾ ಸೆ.ಡಮು ಸಾಜ 
(ತೆ.ಬ್ರಾತಿಸ ಇಂತ. ಅಪೋಲ್ರುವತಿ ಸ್ಟೆ ಒಡಿ ತೆ್ಬುಗು ನ್ ಡಸ್ಟ್ ಆಹು ೨ ೬-ದಗಿ ಸತ್ರ ನಸ ೩ಸಿ ಇಡು ಹು ಪ್ರ ಹೂತ ೧೪೨೬ 

(ಮಿಸ್ವಾಯೂದಗೂತ್ಸಸ್ಛ ರ್ ್ಲಿಂಡುಸಿತತ್ಸ.ತ್ಛ ಲ್ ತುಲತೊತ್ರಾತ್ಸಗಗಾಮಾಸಪ್ರತಿಇಸ್ದಿನಂಡಾದಿ ಬಜ 
ಛ೫(- ಜಗ ಆ ಗ್ಗಕುಸತಗೂಗಗು ಡಾಸಗು ಮೃಸ್ಪಕು ತಗಳ ಪ್ಪ ಇತ ಲಾಪಾತ ದಿಂದಿಸ ತ್ತುಸಾ ಡಿಸ ಇಸು ಜಾಂ) 

ದತತ ಚೆತ್ಸಜುಹೆೊಕ್ರ ತೇತ್ರಹನಾವು ಬಾಸ್ ಮೂಕ ತಡಾಡಿಯು ಬುದ್ದ ಸೂಸಿ ಸಾಸಿತ್ತು ಆ 2 ೩ಆ ಇ ಡಾ 

| ` 



ಳಿ ದರಾ ಸತಾವಇಬದಲಾತ್ಸ್ ಸತು ಹಿಮು ವ್ಯ ತೈಪ್ಔನಾತ್ ಆಸ್ರೂತೆದ] ಳು ನದ ಗಲ್ ಸ್ರು1ಸುತೃಹನಾತ81 

ಇಕ್ತತ್ತು ವನ ತೂ ಮಂದಿ ಗಹೊ ಯೇಸ್ಟ್ಡ್ರ ತಾ ತ್ಮೇಸೂಸ ತೆ ಇಸ್ ಆತ್ರಾಂತ್ರಾಜ ಸಜ ಸ್ಬಸ್ದ ಕೂಲ್ 

ಜ್ಲಸ್ಯನಾತಾತೊಳಟಲ ವುತು ಹೂಸ ತಮ ಉಸ್ಪಂಡ್ ಸಕತ ಸಂಪ ತ್ತು ವ್) ಜಾತ್ರಾ ಬ ವತಸಣ ಮಸ್ಟ್ಸಸಗು ಳ್ಳ | 
ನತಾಬ್ರಿಧು ತಸಕ್ನಳ್ಟಾತಸ ವೂದಿತೊಡಲವಡತ ಸರಸು ಸಬ ಆಂಯಾಡು ಇಡೊತ್ಗ) ಕ್ರಾ ಅದ'ವಸಳ್ಳುಪ್ ತ 7ಆತ್ 

ಬತಾ ಸುಷತೀಾ ಮಡ) ಪ್ರ ಶ್ಂಜೂಂತಲ ತಲ ದಾಸಡಲುತ್ತ ವಡ ಎ2೨ ಸೈನಾ ವ ಬ ಆಪ್ರೀ್ನುದ್ರಿಸಲ 
3೩ ೫ 

ಟ್ ಪ್ರತಾ ದಿ ಸತ್ತಿರಡಿಪತಲ್ಲಯತಾಯದ ನಿತಿ ಬುತಾಸ್ಯಗ ಆಕ್
ಟ್ ಪಾಸು ಪಫ್ಟ್ರನಿಸತು ಪ ಡಟತು ಮಾ ಆಡ್ 

ಚಣ ತ ಜತ್ ತಡ ಡಡ ಸಲಿಗಾಂಹಾಳ ದಸ ಚತ್ರ ಮ್ ಜಾಸಡಇ ಬು ಪಸು ಇ್ರತಾಮಿನಿ ಸಲದ ವಾಸ 

ದೂತಲ್ಳಿ ತತ್ಸತ್ ಇ. ಸ-ಸಾಸಟೂ ಸು ತಾಸಗು ಸಹ್ೌಪ ಸಲ ಇಟ ತ ತ್ರಷ್ಳುಲಾಶಾ ಇತ್ಸಗಾಸಿಒತ್ಟು ತುಸ ಡಸ್ ಪಶು! 

| ಜಾಆಯೆ ಸ್ರಿ)ದೀ1ಜ 3-ಸುಈತ[ಳಲ್ಬಹೆೊತ್ತೆ ಪ್ತ ಸಾಮು ಆಗತವ ಸಣಾಡಿಸ್ತುತ್ರ ತ್ತಾ ನಿತ್ಯಾ ಸರ ಸಾತ ತಸ 

| ತಡ ಯಡಿ ಯ ಸತಾ-ಸತಾರ 9% ದರು ತಾಹಿ ಸಸ ತೇಸೂಸ್ತ್ರೆ ಇ ಲಕ್ಷ್ಂತೆಗ,ಇಜಸ್ದತ್ಲ ಇರು 3೬) 

ತ ದ  ಉ :ೌೇೀೋೂಾ ಎ ಇಂಟ ಇ 0 (ಯ ಭೃ ದ ನಂ ಚವಾಣ 

ಎ. 

ಮ್ 
ಹೂಸು ಸಟೆ 4 6 0 2 ಜಾ 



ಸ 

ಸಾತಪಂಜಸಸಾಡಿಸು ಲಾ) ಸವತ ಪಾತ್ರ್ರಿಸ ಸಿಮು-ದೃಮಸೀಾತ್ವಸ ಬ ಡಫಿಲ ಸಸ 6 ಹೆಶ್ರಿಕೊಮಿ ಆಯಸಗತುಸದ್ರಿ ಯಾತಿ 

ಬ ಕ ಸ್ಸಸಲಸ್ಗ್ಸೆೊುಸ್ಸುಎತಡೊಬಾತನ ಕು ತ3ಿ.ಆತಸಡಕ್ರೈತ ವ್ ಅಜ ಇರೂತಉರಾ 

್ರೆ/ಡ್ರ್ಯುತ ಸಾಸ ತುತುತ ತಂತ ಲ್ ಮು ಸ್ಸಸಗುೂ ಒಳ್ಳೆ ಸಷ ಇ3ಸ ದ್ವಿರು ವಸಿಸಬ ಜಾಗದ ಸಾ ದಿಇ್ುವ್ಲ ವ್-ಗದ್ಶ| 

ಇ 97 ಬ್ಲಿಆಾಲತೂ ಶೋ ದಾಗ್ಲೃತು ಸ್ಸಸ ಭಾದಿತ ಸುರಸಾ ಅದಿ ತು-ದತ್ತ್ವಣ ಇಗ ಹಿ /ಇರರು-ದ್ನತ/ಪು | 

ಸ್ತ್ಸ್ಗ್ಪ್ಲೂರ್ಸೌಗಗತತ ಸ್ ಸಷ್ಟಇಸ್7್ಇಗುತತಾ ಸ್ಗಗಿತ್ ಸುಡ ಸ್ಗಡೌಬ ದಿಸಸಲ್ಲ ಜು ಬದನೆ _ 
೩ ತೊಯರಿತ್ರು.ೊಂತ್ :ಶುಸ್ಸೆ ಡೊ ಂತ್ತೆ. ನಿಸ್ತ ಕ್ರತು ಒತೈಸಗು ಸದಿಗ್ಇತಗಾ ಗೂ ಇಸ ದ, ; 

| ಚ್ ಇರು ಪೈಸರ ಡಿಸ ಭುಸ್ ಸಾಡು ದತ್ ಜ್ಲಂಹು ಆತನಗ ತು ಾಣತ್ಲ ಸ್ಸ್ಗು ಡೆಮೊ ಸ್ರ ೩9 ತಡಸ | ೧೨೫೯೩. 

(ಔಸ೨ತೆಸುಗಳಾಇಿಗ್ರತ್ಸ್ಗ್ಯ ಹ ಲ್ಲಂಗು ಆತ್'ತಕಾಂಸಡ್ ತಾಸಿಗಡು ಸಸ್ಇಗು/ತಳುಸ್ಟ್ ಪ್ರಷು ಉಪಾಧಿಸ ನ್ಟ ಡದು ತ್ತುತಣ | 
“ಸವಸ ಇ. ಬ ಜಿತ ಅಶ ಸಾಸ ಗ್ಗ ತತ್ತ ಸತ ಜತ 

ಪ್ರಾ ತಜೂಡೆ.ನತ ಸಸಾಲ್ಲತ್ತುರ್ನಣರ್ ಡೆಡ್ ಸಗ ಸ್ಟ್ ಾಢಿಸಸಯುತ್ತ ಗುಸು ಶ್ ಶ್ಯ ಮರು 



ಸತಿ ಉಸತಳ್ಛರಿ ಮಷ್ಯ-ಗ್ ಒಬ್ಳತ್ತ ಅತಾ ದ್ರಿಡುವನೆೊೊ ಜ್ರಾಸಾಸಾದಿಇಗಾದಲ-6 ಆಲ ೨.೮ ೦ಯಾ ದ್ 
ರಣಪತಶ್ವಾತತ್ಟಲಾತಾರಾತಿ ಸೊಸ ಸಾಂವಾಧದಿ ತು ದತ್ತ. ಇಡಿ. ಗ್ಯ) ಸ್ಡಿಇನಿತಾ ಚಟ್ಟ 

ಹೂಡು ಸಿ೪ರಾಡು ಸಔ) ಆಲಂರ್ಸ ಇಂಡ ಲ್ಟ್ರಾ ಜ ನಿ9ಒತತ್ತೀಿರವಸಗಲ್ಲ ಆನಿಬ ಡಸ ದಿ ಗಾ ವತಿ ತಿ ಆಸುತಬ್ಬ 
(8೫9 ವವಾಸಿಕ್ರಜಿತೆೊ ಸಮಪ ತಲಾತುಡೆಯುತ್ತು ತೀ ಡ್ ಸ್ ದಿಸ್ಸಸಗಾಂತ ಇ ದ್್ ಟ್ಟ (ಕ್ರ ನರ ಡುಬ್ಬ ದು 

ಸಾ ಭತ ನು ಸಕ್ಸ ತಛ್ಲಂತೂ ಕಸ] ಬಿಗ ಕಲಸಿ ರ್ಸ್ಫೂ ಸ್ಸ್ ಸತ್ತ (ಕ್ರಷಿಇ;ಗೆಡಇಸಾಹಿ 
ಎ ಗ ಬಟ ತೇ ಉಜಿಲ್ಲಿದಂರಿ ಇ ಸ'ಸ.ಇರೂ ಕು ತಾಸು ದಜ ಪಸಾಸಿ ಇಷ್ಟ ತ ಲಶಾಸಔಂದಿಳುತ್ತುಗಾವಿದ 
ಗ (ರಜಾ ಹಗಗ ಭೋ ಯಯ 

ದರು ಪಡಿಗಸತ ಇತ್ತಾಗ ಸಸು4(ಪ್ರಘ್ಟಿಯತ ಮು ಲಕ್ಷ್ಮತ್ಣೊಜ ಸ ೨ಶಾಲಹ ದಸ ಸತಾ ತ: ಅಹತ) 
ಹ ಬ ಟಟ ಟೀ ಮ್ ೯ಇ೨.ಇಡು ಶ್ರಾತಕು ಸ್ಸಲಸ್ಸ್ ಒಲೆ ಜಯಿಸಿ 
ತಾತ ತ್ತಿವ ದಿ: ತ್ತು ಹೊ 4೦ ಶಿ/ಶಾಲ ಭಗ ಷಫ ವಗ ಉಸಿ ತರಲಂರ ಕಾ ಇತೆರೆ 

| ಟ್. ೫17% 



ಪ್ರ್ಸ್ಳಗಾಚ್ತಿಟ್ಟಿ ಸಕ್ಕತ ಸುತ್ತ ತಿ ಟ್ಲಕು ಮತ್ತ ಸುತ ಜಾತು ಗಸ ತತ ಆಡೊ 

ರ್ಟ ಬ ಭು ಗಟ 6 ಎಷ್ಟೊ ಹ 
3.113 33 ಹಸ ತುತ್ತ ಬಣ ಜಸಿ ಫಗ 1 ಅಡಕ. ಸ್. ೮. 3ಟ[ 

ಇಗುಸಗು ಬುಕು ಇಂಡ ರಗ್ರಸ್ಸಘಡೆ ಸಾವ್ರ ಸತ ಕಾಸಸುಂಗೂತ್ತ ಉತ್ಸಜ ಉದ್ರಿ ಬವ ತೆಪಿ 

ನಿಂ 1. ದ್ ಆಸಗ ಗ 1ರ ತಸ832 311 -11ಪ 11713/2311 

ಒಟು ದ್ರಿ ಗುಡರಾ ಸನ್ ಜನ್ತ್ರಲರ್ಗತಾಪಸ ತೋಡು ಲಕ್ಷ್ಮಂತೂ ಸಶಿಶಾಲಸೂಡಿರ್ ಜಾಡಿ, ಇಡು ಡಸತರ್ಗ್ಗ ೧೫ರ 

ಇ.ಆಸಗತ/ಜಲಢತ್ೂ ಹ ಗತ ಚಿತ ಶಸನ ಬ ಭವ ಗ ಅತತ 14680 

ಜೂ) ಇರುತ್ತು. ಐ ಇತತ.ಓವಲ್ಚ ಹ ಟು ಮೊಳ ತಿತ್ತುಣು ಸಃ 
೨... ಗ ಗಂ ಗವ ಸಟ ನವಿಳಾಲದಿಾದಿ 
3 ಸು ಸತಿ ಬಸ ಸಗ್ತತ]] ಕುಗಾತಾತಿಕಾತ್ರೋಕುತುಶಿ ಗರಜ ರಗ ಆಸಂತಶಿತತ್ತ ಮತ್ 

ರ ಇ ಬು 



ಜಸವು ಇತೆೊಬ ಉದದ ತಪ್ರಹ ಕಾ ತುತ್ತ ಡಂ ಸ್ಯಹೂಸು ಮಾಸಾ ದ್ರತಾತ್ಮಿಸ ತೊಡು ಅನಿ ಸ್ರಾವ ತವ 

ಡ್ಧಿಸಸೋಟು ಆ. ಒ್ರವದಿ ಇಡು ಬಡ ಮುುಂ ಶ್ಯ ರ್ಾಡು ಮಾಸ ಸ್ರ ವಿತಸ್ತೆೊಸನ ತಾಸ ಪ್ರಯ ವೂಸೂಡುಡ ಟ್ರು।* ಶ್ರ 

1ಆಡಂಕ ತ್ರೆೊಡುತೆಗಡಗ ವಾತ ಆಸು ವಡ್ರು ಸಾಲ್ಕುಂತ್ಂತ ಬ ಸಾಸ ಪ್'ದಿ ತ್ರ ಯದಿ ಶ್ಟ್ಡಸ್ಟೆತ್ಸಳ್ಳತಿ] ಸವ ಲೂ) 
ಇೂಸ್ಅ-ಕಷತ್ರುತೆತ ನಾಡಾ ತಗತೂಸೊ ತಸ್ ಸಕ್ತಿ ರೂಡಿ ಸಿತು ಸಬುತಷಾತ ಸಸಸೊ ಯತ್ತ ದಾ ವ್ವರ 

(ಬಹುಡು ಬಡ ವರ್ಗ (ಸೂಡಾ ಮೂ ಗ್ಇಂ ಇರ ದಾಟ್ಸೆಸು ಡಾಡಾ ಡಿಸ್ ಖ.ೂತರಿರಿಡು ಪಾಪಡ್ ಸಫೈೆ, ದಾ ಇರಿಯರೂ ಬಡೆ 

(ಚತತ ತನಗೂ ಮೂರ ಳ ದ್ಪಸೆೊಸ್ಉಪ್ತೆತ್ಸ್ಗ್ತೆದಿಳು ಮೂರೂ ಆವಾರ್ನ ವೊ. ನಿವಿದಿಇರ 

| ತೊ ಸಭೂಸು ತೂಸ್ಲ್ಸ್ವಲ್ರ ದಿ ಸಡಿತ ಬಸಪ್ರಗಾಸ್ಮೂನ್ನಿಡಿ) ಕುತ ತವಾಪ್ಸವಫೈೊ ತ್ಸ ಗೊ ಈ ಸ್ು ಫ 

೯೫ಗೂಸಿ ಮಾದ ಪತ್ಸ್ ಸಜಾ ಸತರ ಇಡಾ ನಿ ಸಾಸ ಗಸ ತೂತು) ಎರಷ್ನೊಡಿಇಸಸಡೂದಿ ವದ ಪ್ಟ್ರ್ಸ್ಸ್) 

.ತುಇದ್ರಿಗಯ ೬) ತುಣವ ಮುಗದ ಜು ಟ್ರ್ರಮು ತಿ.ಆಸ್ಸಿ ಶ್ವ ಸತಿ ್ರಾ ವಿಶ್ರಾ) ಆಸ ಇ4ದು ಸತ್ತಿತ್ತು ಡ್ಜ್ಒ್ಳುಸ್ಟೆ 
ಸುತ್ರಸಗೆ ಇಲ್ಲ ಜಾಸು ತತ್ವ್ರತ್ಸಸಇಉದು/ದಲ್ಲಡಿಕೊ್. ಜಾಎರರ ಪ್ರಥಹ್ಯಕತ್ಸಿಸ್ಸಂಸಇರೂತ್ತಿಸ ಇಸಕಿ ಸತ್ತಿ ಬತ 

'. 
ಇ. ತಿ ಡೆ ಹ 

ಹಿಟ್ಟೂ 5668 ಟಿಒ 



ಯೂ ಸ್ರ್ರಷಳ್ಛ ದಟ್ಛಿ ಫತ್ರ ಪ್ರಸಕಾಸಸತುಸ್ಟ್ ಸಸಸಕಸತ ಟೂರು ಸಟ 

ಬು್ಛ3)೬ಟಿ (ಯೂ ಕಣ ತ್ರ ದಿ ತಾಟು ಡು: ಎ ಡಿಸ್ರಾಣು ಡಿ ಕ್ಜೇತ್ತತ। ಡಿಸಸಸಸು ಮೂಸ್ ತ ಬಗಶ್ರಿಕ್ರಿಸ ಪಪ್ಪ | 
| ಉಿತ್ಸುಡಾತತಿ923ಾ ಐದು .ಲತ್ಷ್ಮಿಕಾಸಹೆ.ತೂತ್ತು ಸೆರ್ ತ್ಲ್ ಇಿಸಂತೂ ಡಿ 0 ಎರು ಇ.ಮರ ತವನು ಸ 

ತ್ರಶ್ಟ್ರಃ ಶೂಸೃತವ ಶ್ರ (ತ್ರುತ ಸತ್ತಿ ಪಚ ತ೧ ಗ್ರಾಸ್ ಸುತ್ತ, ಶತೆಸ(ಅಶ್ವ್ವಣ್ಟು ಆ ಲಸ ಗ ತಸಪ ರತ 

ಹ್ ಗ ಗಾವಿಒರುತ ಹತ್ತ ಜಡಿತ ಜಾಂಸಾಲೂ ಬ್ರಾಗಳು ಬ್ರ) ಸ ತಾಸಮುಸ]ತಾತ' 

ತಿವಿ ಒಂತ್ರುಣ್ ಭದ ಸಟ 10 ಹ ತತಾ ಧಾಸ್ತ, 

1.4. ಬನ ಗಳಗ ಬತತ ಸಡಕ್ ಸ ಆ ತತ 
ಆಗಿ ಸರಕ್ ನಿಸ್ತ. ಸಿತ್ಕೆಸ್ಮು ಕಶ್ರಾಕಾಡೂ ಮಸ್ಕಸೆಬ್ಸ್ರಗೌ)ಗ್ಕ್ರಿಕೂ ಮಸತ ಡಕ ಜಾ, ್ರಿಗ್ಳತ್ಟೂಮಿಗ್ಸ ೧೫[ ೭. 

1141/52 [ಶ್ರಿಕಣಮುಂತ್ರ ಸಾಸ ಇ ಮತು ಇದ್ ಔನ ಆಪಿ ಭತಿ ಭ್ರೈಂತ್ತ ಇಲ್ಲು ೧೨ ಸೆ.ಅಸಾಲಸ ಸಣ ಶಿಲ್ಪ ದರಾ 

ಸ ಡ್ಮಾಾ ಲು) ತ ಸಬ ಳು ಪಿಗೆ ನ ಡಸ್ರೆನು ಹಾಗಾದ ಸವಸ) ತ್ರಗ ಜಂಬ ಸೆಂಟದಿ) | 

| | 



ತ್ರೈ ತರು ಸ ಭಾ ದ್ಸುಡು ಸತು ಡು ತತಾ ಪತ್ರೆ ಸಚ ಸತಗ 3 1811111 

ಕ ಗಳ ಇಡಾ] ಆುಸ್ರಾರ್ಸ್ಸ್! ತಇತೆಶತಾಂಯು ಸಾ ಕತಾಂಉು ತಿಗ ಬಲ) ಸಥ ಆತ್ 

'ಇಡ್ಮರ್ಯಮತಿ ಜೊ ತಪತಿ ಯ, ಪು ಸಂಬುತ ಸತೋ ಸ್ಇ್ ಸಗಗ್ರಫ್ಸ ತ್ರಪಸ ದಸಶ್ತು ಸ್ಟ್ತ್ರ್ ಇಂ ತೊೋೊಡಡೊಂಡ್ 
(ಸತ್ರ ವತ ಕ್9ಾಸ ಲೂ1ಉಳ್ಳರಿಲ್ಲಿ ಷ'ಪಿತಾದಿವಿ ೦ ತಾಗ, ತಾತ್ರ ಆತ್ಮ್ರಗ್ಮಾಡ್ ಮತು ತ್ರ 9 ಮಿತ್ತ, 

ಇಿಳಹಿತ್ತಬಡಿತಾತ ತ್ರ,ಕ ಎ ಇ ಸ್ರ ತ್ರಲ ಶೂರ ಗತ ತ್ರ ದಸ್ಗ್ಸ್ ಗ್ರಾಸ್ರುರೋಂತ ಹೊಂಡ ಸೈಡು ಮುಗ್ಷಡ್ಣುತ್ 
ಫ್ರಗಲೂ ಯಲ ತಿಲ್ಲಂತು ಓತ ಲಿ ಯ ತಲ್ಲ ತರ ತ ಸತಾಸ1 ಡೂ ಜಿಕ) ಸೊ ಮೂಡ ದಲು ಹಲು ಮತ್ 

ಇನ್ನ್ಬ್ 
[ಕಿ 

ಆ ಶು ಬುತವಳು ತೆ ಬಸಹು ತಂಗ್ಯಾ ಸಾಸ್ ತ್ತ ವಲ್ ಸಿ ಸ್ವಷ ವಿತ್ಮೆತಿ ಸುಳಿಗೆ ರಗ ಗ ತೂತಾದ 

ವಿಯ ಇಲಿ ನಿತ್ರ್ರಣ- ಒಣ ತ್ಾ ಡೈಸ್ ತ್ವಡ್ನಿ ಇದ್ 6 4 ದು ತು ನಿ ಸಷ ಫ್ರಸಳ್ಳ/ ಭಟ್ಟ ಜಿ 

ಸತ ಬ ತಗ ಸ ಕುಶಾ ಸುತು ಗ ನಕ 0010127233 ಇ ಸ್ಕಾ 

ಜ್.” , 3 ತು ' 



ಔೂತ್ಕೂ ಡಿ ಬು, ಇಟ ಟ್ಟಲಡ್ಯ್ಸಡೂಬ1ಂತಿತ್ತ್ಎಸ್ರಾ/ಸಾಯತ ಇ ಕತ್ತ ಯೂ ಬತ್ತಾ ಮದ ಜಾಮ ಭಜ) ಸ್ಥತ್ಟಾತಜಿ 
ಶಚಿ! ಆಳ್ಛಾ) ಇ. ರತು, ಸು ಲ)ಶಿಲ ವ್ ರತಾ ಬತಾ ಶಾ ತ್ಹೂ ಮತ ಇತಿ ವಡೇದು ತೂ ಶಿ, ಇಲ ಪ್ರ್ದಿ ಡಾಂಯ ಸ್ಟ್ 

ಮುನ್ನು ಲಘ ತಾಸತೋಬ ಸ ದ್ರುತ್ತತಿ ಸವಿತಳ ಯು ಥ್ಳುಡಬ ಬ ದ: ಇಡಾ ಸೈಸ್ ಬ್ಟ್ಸು ಆಸರ. 

ರಾಸ ತೆಯೊಬುಸ'ವಗರ ಇ ಜಸ್ರ್ರೆಸ'ತ(ಇ9 ಆತು ಸ ವಾುತೆಸ್ಟ್ರ ವಾ ಸಿತು ಲಇವಾದ ಡವ ಇತಿ. ಶಾಸುಷಾತ್ | 
ಡೇ ಿಪ್ರುತೊಸಾ ಪ ಫಸವಾರ ತಸ] ಇಷ್ಟೇಕಿ,ಯಾ ಯಿ) ವಿಶಯ ತಾಜಾಸುತ/ ತ] ವಿಭ್ಛಾಗೇ ಶ್ರಿ /ಇೂಇಸ ಏಇರ್ತ್ಸ 

ಜ ಅತ) ಈ ಡಾಲಹು; ವಿಸಿ] ಪ್ರತ ಇಸ ಇತಾಇರ ಸಮೌ ಪ್ ಸೊಸ ಜುಡ ಹೊತ್ತ ಇನು ಜ್ಲ್ಯಾತ್ಮೆ ಬ್ರೀಂಸತತು 

ಆ ಅರ0ಇ3-ದ್ರ ವು ಸಸಆಸನ ಸಾಗಿ ಶ್ರ) ಸಾತು] ಶ್ರತ್ತಿ ಕಾ ದತ್ರಇತೇಯ ಡಿ ಸಗ ಮಾಡಿ ಒನ್ 'ಮ್ತಣಡಾಗ” 

ಜ್ರೇಹಿಸಇತಿ,ತಂ ಬೆತ್ ಸ ಮೊತ್ತ ಸಟ್ಟೂತಿಗ್ ಇಸಾ ದನ ತ್ರ! 3ತೆ:ಸ4(ತ್ರ ಆ ಅಭಯ 
ಜಿಸೊುೊಳ್ಳು ಏಂ.ಷೂ ತ'ಸಾಸಿಡುಸ ತಾಸ ಮಸ್ಸು ಸ(ಪ್ರ ಪ್ರಾನ ವಸ ಇ;ಅಶ್ರಿಸ ಪ್ರ ತೃಣ ವಾಡ ಯೋನ, 
ಇರುತ ಶೈ ದೂ ಗತಾಂಹಾಲಾದಿ ದ ಸ್ಅತಿಫಿಂತಸ್ಟ್ರೌಡಟುಅ ಸುಡ ತತ್ರ(ಇತೂ ಸ್ಟ ಯುಸದ್ಟುಶಪ್ರುತೆ-ನ್ಯನಾ 

4. 
ಇ 

ಇಷ್ಟ್ 



ಕ ಸಾಗ 

ಜೌ ಡೃದೀ ಗತಾ ತಾತ್ಮಿಗಲ್ಲ್ ಓಂ ಬ). ಜಸು ಸಷಾಯ್ರಣು ತ್ರ] 

1ತಿ;ಆಪ್ರಶ್ಟಸ ಸತ್ತಿ ಗಾಜ್ಯ ವಾ ಸಗ ಜೊ) ಜಂತ್ಲ್ವಸ್ಮಡಿರ್ಸಗ ಡಿ) ಕಪ ಶ್ರಿಕಿಸರು ತವರ ಡವ್ ತಿ, ಮೊಸ 
ಜಸಿ ತೊತಿತ್ತುಷ್ಟ್ತತು ೯:ಅಾಲಶ್ರಾಸತಸು ಆತ್ರ ದಿತಾ ಇರ ಇಡಿ.ದಹೋೋಲ್ಸ್ಎ್ನಾ ಬೃ 

ಇರ ಮಾತ್ಸಂತ್ರ ನಿಸ ನತ್ಛಿಸು ಉಾತಾ ಮ)ಸತುಸ ಹೋಸ ಇದರ ಸಇರ್ಯ್ಯಶ(ಸ'ಮು ಕ್ರ ಉಸ್ರಾ ಔಗಳ] 
ಇದಿಂ ಜುಸ್ಸ್ರುಲಾ ಇ ತ್ವಮಾಧ್ಮ,ಪಿಡತಿ,ವಿ ತ್್ ಣ:ವಿ ವೈಸ್ ಡಿನ್ಆರರ; ಇ'ಆ ಸವರಿ, ೧/ಶ್ಚಂರ್ರ್ರ:ಕ ಕ್ರತಿ ಹಾಸ್ 

ಇರ್ಜಾತರಕಾ ದಿಶಾತ್ತಿ ಇ ಔಂರೂಸ್ಸ್ಪರಾಹಳರ ಡಾ ಸ್ಟ ಕೂರ್ತವು, ಎತ ಹಲ್ಲ ಸ. ಚಿಸರೂತ್ತ ತಗಡು 

ತಃ ಪ್ರತ ತೂ ಸ ಸೂಡಿ ಬು ಬಾಕ ಎಗುಢಿು ಸ ಆಸು ಗಾಸಿ ತತಡ ೧ವೇಂಟ 

ಪ್ರಹಾರಿತಸರ ಣೊ ಗ್ಆಡೊೋ ಸರ ಸೈಸ್ಸಾತೂಸ್ರಾ ಜಸ್ತೂಗ್ನಾಗ್ ವಸಿ ಯ 

ಇನುಂುತಣೆ ಜಾದಿದಸಾತಾ ದೃಇ'ಡ) ರು. ಇತ್ತು ಗಾಮಿ ಸಯ್ ೯.೩ ತ್ರಷು ಸ್ರತ ಡಿಮ ಸಬ ಪಾಸಿ 

ಶಿಪ್ ಶಾ ಪ್ರಾಕ್ ಲರೇಸು ಗತಿ ತ್ರುಹೆಗ ಆಸ್ಟಲ್ಟಿ ಇದತ ಬೃಹ ಡು: ಶ್ಯ ಹೂತು ಮಾಸಾ ತ್ತಿ. ಪ್ರಾಮ್ಕಾಲಿಗು 

| 
ಏ 

ಅನಿಶಾ ಇತ ತೆ ಆಶ್ರಾತತೆ:ಅಶ್ರೀ್ | 

ಕೌ 



ಓಡಿ 
| ಧಎಡುರ್ಗ್ಯವೌತುಕ್ರಂಹೂತ್ಗಸ್ಲಂಡ್ಯತವಾನಿಸ್ತಾ ದ ಶತಿ ಸತೊೋಡೊ ಸ್ ಡಿರ್ಜಾತೆ ಡರ್ 0 ಬಾತಿ, ಕೃತಿ, ನಿತಿ] 

| ತುಣುಕು ತಾಡಿತೆತೊಡಲಾ ತ್ರಯ ತಿ ಪಾಡು ಶಿಷ್ಯಾ) ತತ್ತಹಹ್ಪ್ರಗ 4ತ್ರ ವೌ ತತ್ತ ಗಲ್ಲು ಬ ಹಪ ಪಷಇ | 

ತರುತ ತಾ ಂಯಗ್ಸಾಹು ತವರ ಡಸ ಸತತ ತತ್ತ ರಾತಿ 

ತ ತೊಸಲ3ಸಗ್ರಾಯ ಕಳ್ಳು *ಸಡದ್ಟ ತ ಳುಖ್ಟು ತ ತ್ರಾಣ ಗ್ಇೆ ನಿಜಅಶು ಇತಿ ಅನಿತ್ರ/ ಅಸಾತ. 

ಲರು ಛ್ಹಿತ್ರ್ ಡಕು-(ಡಿತ್ರ ಳಗ 6 ಬು £ಶಿಬು.ಅಶಿಪ್ರಾ)ಅಸ್ಸಿತ್ಸಾಸ್3ೆೌಕ್ಟ 

ಅಸಾ ತತಿ ತಣ ಬತ್ತಿತಗು ಇಡ ವಾಸಾ ಸಂಯು ಡಯಾ ಸ್ಪತಿಸ್ರ ತಿರಾ ತಸತ್ತ್ರ ರ್ರಿ ತಾತ ಸ ಸ್ರತಿರ್ಸೆ 

ಇೆೊಬರ್ರಾತ' ಅರ್ ಓಂ 110 0೬೪೬ “ಸಭ ಇಡಾ ಯೂರು ಇಇಡ್ತ್ಉಲ ದೀಂ-ಡ್ಗ್ ರ್ಸ್ 1 ಪೀ 

ಇಾತ್ಮಿತಸರ ಅಾಶ್ಸ ಹೊತು ಲ.ತ್ಟೋತ್ತ ಸಾಸಲು ಧ್ವಣು ಎಂದಿ ೨ಡಿಳುತ್ಟಾ ಣಂಡಿಎ ಗಃ ಇ. 

1 ಹನ ಥಕ ಬತಾಸಡಸಡೊೋಸ್ಗ ಎಸಬ ಇಥೂತು ಹತು ಚಿತೆ, ತಸುಸ್ರ್ರೆತಿ 

ತು ಸಸ್ರ್ರಾಕಿನಸ ಇರ ತ್ರತ್ಗಸತಾಇ ತ್ರೆಗಿಸವಿಸ್ಪ ತ್ರೆ ಇಸಪ್ಟಡ್ಸಾಪತೆ 4 ಸುತ್ತೆನತಾ ಪ್ರತ ಸತಿ ಬತ ಸು ಸುತ್ತ 



ಬ್ಮದ್ಸಪ್ರ..ಡಾಬ ಂತೊಳ್ರಾ ಸ್ ಸದು ಸಇಸುಚ್ಛಿತ್ದ ಹತು ಇಗ ಟ್ರಿಣಟ ಟುಸ್ಸು.ಸಮಳಯಡಳ ತ್ೊತೆಕದು 

ಜಿ ಗಟ ತರ ಬಬ ನ ಸಾಭ ಅರ್ಗ 0ನ 0, ೩ 

ಬುಸ್ ಸುಸ್ತು? ಒಹ್ ಶ್ರಾಣೆಯೂಾತಿಸ ಮನ್ ಬಡಿವುಸತ್ಛೃರ್ಗ್ಗಶ್ರ'ದಲ್ಲಿಸು ಬುಹಸಪ್ರ-ಯುೂತೆಂಯು ಉಟ್ಟ 

ಸಸುತ್ತೂ ಸತುತ ಇತು ಅ ಸುಡು ಸಂಸಿ: ಗಡು ತ ಇಸ್ ಗೆಳ ಏಳತಾ ಮೈಂ ಪಿಡಾ | 

ದದಧಿತು ಗಿಗೆ.ಡೇಡ ಕರಡ್ ಗು ಸಣ್ಣ ತಿ ರನ ೯.ಇರು ಬ ೨. ಘ್ಮೋನ ಣ್ಶುಡೆ ಕೆ. ನಿಸೂಂೂ .ಜ.ಶ್ಟ್ಷಿಸತೊಣ್ಟ್ 

ಉಮರನ ದಿಸತೈಿವ್ರಿಸಾತಲ್ಟಷು ತಾ ತಗೊ ಹೊಸ್ಲಾಸ್ರ ಅ) ತ ಜಿ | 

ಸಲು ತಾಲ್ಯಪ್ರಜ ತು ಅತ್ ಕೊ ನರಿಸಿತು ತ್ತೆ (ತ್ರಃತಘತಾಇತಲ ಸತು ್ಲಂ ಆಸ್ಛ್ತಶಅತು ಹಾಸಿಡಲ ಲಾ ಎ. 

ಅಸಕ್ರ್ರಾಣಾ- ತುತ್ತ ಸಾರಳಾತಂತಾಡೂ ಹಸು ಇಸ್ ಸಭ ಬಸ ಇಡು ಕ್ಷಸ)ಹ್ನೇಸಾತ* 2) ಶ್ಟತಾಸ್ಂ 

ಬ್ರಸಜಾರೂ್ರ ತ್ರಯತಡ ಪ್ರಾ ತಾ ಬ್ರ ಸತ ಜೆಸತು ಪ್ರಾರ್ಜಧ್ಯತು ಸತು ಗಾಮುತ್ತ್ಸೈಗ್ರಾ ತಾತ ಲತ 

ಚ್ಛಸುಳ ತೊತು ಸ ಬಲ್ಚತಾ ಹಾಸ ಘಾ ಸಯ್ ಭ್ರಡಿಸಾ ಉತ್ತಿಸಫೂಯಿಯ್ ಭ್ಲಂಇಾ ವಾತಿ ಲಾತೆಯ ಲ್ಲಿ ತಾತ ಇ. ತೊಲ್ಸಾತ 

“ಕಿ ಳ್ಳ 

'ಬ್ಯೋತಕಟ್ಛ 

1. ಆತೆ 



ಟ್ರಿಮಸ್'ಲತ್ರಿ ಜಾಲಾಂ ಪ್ ಟ್ 

ಜ್ಲಮಲಾತಶ್ತಕೂರ್ಥತೈ(ತ್ರದಲ್ಹ ಅಂರ್ಗಕಾಸಡಿ ಬರ ಪ್ರಇಲ್ಲ ಕಾರಿ (ಅಸ್ಟೆಲಸಲ್ಲ್ಲಿ ಜ್ ತಸ ದಿತಿ ವೀಸ್ಟಾ 

ಆತ್ ಟ್ರಿ ತೀತ್ಸ್ರಾತಾರುತೆ, ತಾಲತ್ತೆತ್ರಹಲ್ಲ ಸತ್ರ ಸ್ತ 6)ಅತಸ ಡಿ ಐರಿ ಜು ಸ ಶಭ್ಲಂತೋ ತಿ ಳುತಿ ಪ್ರೌ ಡಿ ಆಸ್ ಟ್ಲೈತರ ವಳು 

ಜ್ಯ ಮೂ್ಡಲ ಪ್ಪ ಸ್ ಒಬ ಸೈಡಿಗ್ ಪಲ್ಲ ಬಿತ್ಟ ಸಾಡಿನಿತಬಸು ಸರ ವಿಸಟ್ರಳಾ ಸು ಕ್ರಾ ತಡಿಯ 31 

ಜತ ಬಟು ಪ್ರತ್ರೊಂತೋಗ್ ಬಸ  ಮೂಜೊಸಸಂಲಾರ್ಸಣ ಡೀತ್ರಿಕ್ಸತ ಜಂ ಾಕಾಂಇರತೂಚಾಹಿಬೂಣದಡಾಂತ' 

ಕಾರ ಒಡೆ. ತ್ರಿಕ ್ ವಿಯಲಿಷ್ದತೂ ತೌ ಸ್ಟ್ರಾಸತೊಸ ಲಳ ಡೂಡಿತಾಮ ಜಸತಡ್ಗ 

ಜತ್ತಿ ಇಡ್ಣಲ್ರೆನಾ ಉರ ಮಾಳ ಇ ಛಾ ಬು ಕಿಟ್ಟ ಆಂತೆೊೊ್ಬಾಹು ತು ನೊವ್ ಹೂ 9 ಇಸ ಭುಂಷ್ಯಇತಿ ಮಂ 8 ೧ಸ್ಮೆಗಿ] 

(ತಿಪ್ಪಾ ತತಾತ ತಿಯ ದೂತ ಹುಸಂತ್ಸ ತಮ ತಾಣೆ ಇನ್ ೯75 ಇತು ಸ್ರತ್ತಿ ಜಾಯ ತಾ ಸಗ್ಗಗತಿರು ನದವ 

ತಾತ. ತು ಇಂಡೊ ಇಸಾ ಹುಜುಸಾಜುವ ಮಸ್ತು ಅಾತಡನುವತೋೊಡು ಸಾಲ್ಯುಸೆಸ್ಸಾತಿಭೂ ೯ರಲ್ಲಿ ರು 

ಡುಗ ವಾದ ಬಬ್ಬ ಅಸಾದಿಸ ಇಲಸೆ) ಇನ ತುತ್ರೇಡಿತ್ತೆ. ಕ್ತ ನು ತಾಸ್ಕೆಸತ್ತಣತ ಸರದಲ್ಲಿ ತಾಸ ಪಲ ಡೇ 

| | 



ಯ್ರ)/*ಸ್ರೊನ್ನು ತ್ರಗ ಮುದು ಗುಂಡ ಬ್ರಾ ಡಸಸ್ಟ್ ಸಾದಿ ಅಸ್ಸ ದ್ರಿಷ್ತಾತ್ಅೂರ್ಗಳಾ ನಿತಿ ತೈಡಾಸಗು ಜಸ ಣಾ 
ಗತತಾಜತ್ಯ ತುತೂ ದ ತಾಂತು ಗುರ ತ್ರ ಜನ ಮು/ದು್ಳ್ಳುಇಂೂತಲಾಶಿಸಕಾಯೂ ತ್ರಾತಾ ಎಡತಿ 
ತ್ತೆ ಕ್ ಡವ್ 2 ಗ ಬ್ಗ ಅಗತ್ರೆಟೋಗ್ಗಿತೊಂೋಡ್ಗಲೂ ನಗಿ ್ರ್ೇ ತಾಸ. 

ಜರ ಸಿ ತಗ ಸೈತಾನ ಪರ ಟಿ ಸಗ ಮೋಟೆ ಪಷ್ಟ್ರೆನ ಹಂಸ್ ಎಷ್ಟೇ ಇ್ಗತೊೋ ಈ! 

ಬ ಜ್ ತಿಣ್ಲತ್ ತಿರ ತಾ ತ್ ಎಲು ಲಮ ತ್'ಸ್ಟ್ ಉಗ ಸತು ಇರಿತ ತಿಸರಿ ಸುತ್ತಿ ೫4 ತ ಕ.ಅನಾರ್ಕ್ರುಘತ್ರ 

ಆ ಡಿ 'ಹ.ಅಾತಶ್ರಿತ ತುವ ಡೆ ದಿ ಸತಿ ಸಷ ಪಾ ಸಿಗಿ ೯4ಎ ೯3, ಹ್ 
2 ಪಗ ವಿಂಸಇಾಬ್ಬ ಸರಾ ವತ ತ ಪ್ರಾಲಾ ತಡ ಇದ) ಎಾಂಹ್ಮ೦ಂಯಿಸತೆಾ ೯ ಇಂ೫4.ಆ- 

ಸ ಧಿದುಡನಾ ಣುತಿಸಗಜಿೆ. ಅತ್ಚ್ರಿಪ್ರ್ತ್ರಾಸಸ ತತ್ ಸ್ ಕ್ರ, ತುತ್ತ ಸ್ಯ ಪು ಜು 6 ' 

ಬ ಸ್ಸಸತುಪತ್ತಳ್ಳ) ತ್ರ ವರತ ರದುಡಶ್ರ ಇರ ಪ್ಂಡ೧ ಇತ್ರಾಮಿಬೆಸಾಸ್ಸ್ಗ್ತು ೪೫ 

ಟ್ ಗತಾ ತ್್ ಗಲ್ಲಾ ಬ್ರೂತ ಸ್ ಕಾಸಾ ಡ ಶ್ರೀ ಸಲ ಗುರ್ ೯,ಇನಇಗು ಇರಾನಿ ಇಸು ಗ £/ತ್ಮದತ್ರಇ ವನಿ ಡುಗ 

ಹ. | 

| 



ಸ ಳಿ | ತ | 
| ತ ಜಟುಗಳ್ಳೇ ಕಂ 27ಳದಿಯಾಸಿಸಿದ್ದಾ* ಸದ್ರಿ ರುಸ ಶ್ರಸ ಜ್ರೀಭವಸತ್ವಾ ತ್ರ ಇನ ಭಕ್ರ್ಯಜಸ್ಟಾಸ ಬಮ ಖಸಡ್ರೀತು, ಸಾಗಗ್ತಿ 
ಸ್ರಿ ಅರಾತ್ಮರ್ಪಶ್ಷ್ಯಕಶಾಸದ ಉದ್ರಿ ವೇಚೊಟು ಧ್ಯಟೂ ಸಸ್ಗ್ಣಹದ ಡೆಲವರಿ 
ಸಂತಾ ಸಹ ಗಲಾಸ್'ಗ್ ಗತಾಸಿ,ಫ್ರೆೊೋಗ ಡಿವಗ್ ಭಾತಿ ಗಗ ಶ್ರೌಡ ಇಗ್ಯಗಿಷುರು; ಪ್ತತ್ತ್ರಸ ಪತತ ಡುಲ್ಗುವ | 

| ಡಿಸಲತೋಬಂಸತು ಪಾಲ ಹಸ್ಚಕೂಮಿ ಯ ರಾಮ್ ಸತ್ರವ8ತೌಓಿ ಇಂಸಂತ್ಕೌಂಸ್ನಿಇಾದ್ರ ಸ ತಾ ಪಿತಾ ಮಟ 

(ಬಾಪ್ಟಥಾ 64 ಸಲೂನ್ ಸಾಸ್ ಡಾಶಿವರ-ನಡಾಣ( ಗೆ, ವು ಂಸ್ಟ್ಯುಷ್ಸಸ೧ು ತಾಲ ಇ ಇ ಇಗ್ಗಕತ ತಾ.ಡಚ್ಛ 
36... ಓಗರ 11 ಲ. 
ತುಜಾ ಮೂಷ್ಮಿ ತೂಂಡ ತೆಶಿಸತು.ಆ/ಹ-ಲ್ಣ ಸಹಸ್ರ; 4 ಲಂ ತಪ್ರು.ತ್ತಿಯತ್ಸೌ ಸ ತ್ರೃತಾ ಸ್ಸ] 

ತೆ] 9ಂತೂ(ತ್ರತೇೋಗು ಕುಷ್ಟ ಲ ಓರ್ವತ್ರಗ ಸುಜ ಪಸ ನಿಸ ದ್& ಇಾಡೆಂಡೆಡೆತ್ರಿತಾ ಜಬ ಇಂ ಆತೆ 
'ಚಿಸಮು ಓಿಕ್ಕ ಸತತ ಇರಗದಲ್ಲಿಯು ಬಹತ; ತ್ಥತ್ಡೂಟತೆ| ತರ್ಥಿಣತ3ರತ ವ ಇಸ್ ಅಂಡ 
| ತ೯ತ ಸತ್ತಿ ಸುಬ್ಬದ ಪುತಾ ಕ ಕ್ರಾಡು ತಿಸ್ರೆ, 5 ಸಸ್ಛೆ ವೂ ಕುತ್ತಿ ತ-್ರಾಸ ಸಸತಷ್ಟಾಟ| 

` 

| 

ಸ 



೩೯ದದ್ರು ಬಸ್ಸ್ *ಕ್ರಮತಿಸುಷು.ವು ಬದುಗಳು ಪ್ರಾಕಾರ ತಸ್ ಸ್ರಿ ನ್ವ್4ಭಳ್ಮ್ಮಣಂದನ್ತು ಗ ವ್ರತ ಮುನ ಸರತ 

ಸ್ಟ ತೃತಿ ಉಡ ತಾ ನು ಇಜಾಸ್ರಾಗ್ಕ್ಮತಿ ಟು ತ್ರದ ಇವಿಲ್ ಮ ಜಂಗು ಇತ್ಡ್ ವದ ತಪ್ನೌಾ ಷು) | 

ತು ಸುತೆ ೌತ್ರುತೆ- ಬಹೂ ಸ ಫಾತೊ ತೋಡು) ತಾ ೨ಶ್ವಣಾತ್ರ) ಸ್ಥ ತ್ರ ಅಾತ್ರ್ರ ಗುಂದಿಲ:ು ಷ್ಠ ಲಸ] 

ಚಸನಶಾತ್ರ/ಸತ್ಷ ಕಣ ಸ ಹ್ತ್ರ್ಕೇ ಸಸ ಆತ್ಕಷ ಪ್ರಸ್ ಕ॥ತೊೋಟೂಸ- ಜಿ ಜಾಹಪಸು ಇಇ 1133111) 

ಸ್ಕುಷ್ನಿತಾಸು ಗು ಪ್ರಾಯಾಸಸಾಸ್ರ್ರಶಾಸ್ರ್ರ ನ್ ತಾಸ ಹೂಡ ತ್ರುತ್ರತೊಸುಸತಣಂತ್ರ/ಗತ್ರ್ಶಗ 
ಇಹೊಡಲಾ ಗ ತ ಪ್ರಗ್ರ ಸರಗ ೨ | 

ಇಂಲು ವಜೆ ಸಅನ್ಂತಸ ಜಾಗಾ ಜೊ ಸ್ ಲಾ ಇಇ.ಷಾ ವ್ಸ್ಸಾಯ್ಯ್ರ, ಮುಸು ತುಂ ೯ ನತ ತ್ರ್ರಾ್ 
' ನ | 

(ತಾತ ಕೂ ಸುತ್ತು ಡಾಪ್ರುತ್ತತೇ ಪು ಡಸ್ಟರ್ ತಾನಿಗ್ರ ಜಾತಾಲತಾ ದಸ ಇಳ ಡತಿನಿಬದತ ದಿಸ್ಟೂತ' 

ಇುಹಿಲಾತಿ ವರ ಆಗು ಇಡಿ ಸಾಸ್ರ್ರೂತೆಯ್ ತಿ ರ್ಗ) ತ್ತುತ್ತವು ನಾಸಾ ತ ಸತತ ಸ್ರಇ್ರತ್ಇರದತ್ತು 17 ದಿ-4ಇರಿಷ 

ಕ ಪಡೋ ದಷ್ತ ತೊಸದ್ಟಂಸೂಡಗ ಗಡಿವಗ ಜಾಸ್ ತ್ಸ್ಪ್ಣ್ು ಮಸಸತ್ದಿಡಿ ದಿ-ಜೆಇಹಿತೆ7 ವಿಸರತೋಯ ನಸ ಸಲಸ್ ಸಸಿ 

ತಣ ವಿಸ್ಟ ಸ-ಗಸಫತಲ್ಲಿಗೂಸ್ ೯ ಶ್ರೃಗಿ್ಠಾತ್ ಸಿಂಗ ಲಸ್ಸಡೌ ಸ್ರ ೂಮಿಂತಿಸ್ಬಾಸಾಮು ಜ್ರ ಇಸಮಾನ 9% 



ಸ. | 

ಸ 1 
8 ॥್ ್ಞ 

ತೊ ತೆೊಬ ಸರ್ಪ ೧ಂತ್ಯು! ತಾಸ್ಟ್ರಮುಸ ಬದ] ಸ್ಪಷ್ಟ ಸವ್-ಸಂತು ಕಾಸು ಸಸ ಎಸ್ಸಿ ತ್ರಿಪ್ಹೌೇಆಟಯೇ ಗೊ ಜು ಬಃ 

ಡ್ಲಿತ್ಕು ತ್ರ ಟ್ಟ ಕಣು ಶ್ರಾಚಿ ತರ ಮತುತಿ ಇಗೂ ಒದ ಖರ್ಚ್ಯತ್ತು,ಂತಿ ಡೆ-ಡೈೆಕ್ಕೆ,ಸಸಇ'ಸ ಇಕಾ ಕ್ಗ4 ಬಾದಿ 
ಯ ಚಕ ಬಾಜೂ ಬಾ 

ಸೆ ತ್ತಸಇಣ ಉತಿಯ ಇತನ ಇರಿದ ತ ಪ್ರಾಣ ಯಾರಬಅಸುಾದಿತ, ಆಪತ್ ವಲಯ್ತು ತತ್ರ ಡಸ್ಟ್ ಶ್ಟ್ಸ್ರು 

ಪಸ ಶುಶ್ಜಶ್ರ್ ಕೋತ್ ತುತ್ರುಚ್ಛ ಲಲ ಇಡಾಗಿತ್ಲ್ರಾ ಉುಸಲಾಸಂತಾ ಉ್ಪಇದ್ರು ಸಲ್ ಇಲಾ ಶ್ರ ಅಹಾಸ ಮ್ ನಿದಿ 1 

(ಡಿಶ್ರ್ರಾಸ್ಟ್ಸ]ಾಡೊಾ ತ್ ಎಸ್ಟ ಸಾಸ್ ಸುಡು ಸತತಂ ಜಾಲ್ರ್ಸ್ ಇ: ಔಗು ತಂತು; ಇಸ ತು ವು 7ತ್ರ/ಯಗಿ/ತು ಇ ಮತಂಗ, ತ್ತ 
ತೊ ಸ್ರುಸ್ಂಸುಗೂೂ ಗ್ ಇಗ ಇಇ.ತಾವ್ರುಸಂಡಾ ಇಸುುತಸು, ತೊ ರ್ಟೆಲ ಬಂತು: ಜೂಸ್ರಸ್ ಮಾ ಬಟ ತ್ ಸ್ಟನ್ 

ಡಾ ಸುರ ಮೊ ಬ್ರತ((ಇಂಕಣ ಸ್ತ ತೊ ಪ್ರುತೊ-ಡಲಾಡ ನೋಡ್ ತಾಸಗ್ಗ ಗಿಲಾ ಹೊಸ ್ರಟ್ ಸ್ತಾಾಗ್ರ! ಪ್ರ ಹುಬ! ತಾ:ಸ | 

ತಾವತ್ ಗುಕುಸ್ಟ್ ತಾಸ ಸುತತ ಸಾಸರಿ ವರ್ಸಾ ಶ್ರಾಣ್ಛೆಸಸ ನೂತ ಪ್ರ್ರಣಿಯ ಸ್ಯಾ ತತ ಶಾಹ ಜ| 

| 
6 

ಸಾಗು ರಾಸ ಬಜ ಇ ಹಲ್ಲ ದಿನ್ ಸತ ಸ್ಟ್ರಾ ಲತ್ಯಡ ತಾ ಜ್ ಡಿಶ್ಯಾಸಸಲ್ರಾ ತ್ರರಕ ತು 

ಇಸ್ವಿ) 



ಕಕ 

ಸ ್ರಮ್ಮಣ ತಿಯ ್ರತ್ತಿಕಡುತೆಸ ತೂತ್ರಿವಾ ಶ್ರ ಮು ತೆೊಂುಡುಂುತುಲ್ಮಕ್ಕುತಾತು ಗೂ ತಾನು ಸ4ತ ಪ್ರಜ್ 

ತತವ ಘಾತ ಗಂತ್ತೇಟ್ಟಿ ಮುತ್ತೆತನಾಸಿತು-ದ ವ್ ಕ್ಪಿಸಗಂ ದ ಲಾಡಿ ಮು ಭಧ ತ್ರಿ ೫37 ರುಂಡಾಸ್' ಪೂಸ್ರು ಷೂ 

೫ಇಂಗಾಸಾಗಾನುಸ0ಣ ಮಾಡಿ ಶ್ರ ಿಳುಡ್ಟಾತ್ರಿತ್ತ್ಛಾತಣ್ಛಯೆ 9 ಜ..ಸುತ್ತ ಸತಿ ಸತ 21001/ 1.1. 

| ತ್ರಬಾಜಾಚಿಳುತ್ತಸ್ಗತಾಡಿವತಾಲ್ಬ 3 ತ್ವಾತ್ರಿಸಾ ಪ್ರ ತಪುೂ 3೬ಇ1
ಗು್ಬ ತಾತನೆ 2 ರಿ ಲಫ್ದಿಸೆ]) 372 ಆಸರ್ಥೃ 

(ಪ್ರೆಶ್ ಲುಕ್'ದಿನಾಲ್ಕೂ ಲರ್ ಓದೂಇಗಾಗಯಲರಗಾಗಸ ಂಸಸು ಲತಾ €-5ಂಗ್ಸಿಲುಸ್/ತ್ರಾಂಗಯಿ ಲ ಮ್ ತೆ ಡ್ರಂ ತರ ಲ, 

[| ಜು ಎರ ಲಕ್ಕ ಫ ಹು ಲಲ ತೂ ತಗ ಲ1ಅತ್ತೀ ದೂ ಗು ಆ[ಾ ಜ್ರತಿಸ್ರ ಆಸ ಹೂಸ ಸುಲ) ಅತ್ ತ್ ಪ್ಇಕು ಲತಾ ಡೊಸಗ 

ಆತ್ರ ಹಳಿ ಮದಿ ದಿ ಇಇ ಇಮಾ ಭಾತಿವಾಹಿ ಹಿ ಇರ ವಾಂ ಜಾಡು ದು ತ್ವ ಸಾದಾ ಸಕದ ಸ್ವಾಸಾತ್ರೈೆಸ ಸಸ 

'ತ್ರವಾತರಾದ್ರವಾತು,ತ್ಿವಾತ ನಿದ್ಧಿನಾ ತಾಂದ ಗ್ ಮಾಸ) ಸಾರಾ ಮಾಸ ವಾಸಾ ಅ ಮಗಗ! ಇತ 213 

ಇರು ಸವಾಳ) ಪಪ್ರತ್ರಿಶಾಷಿಕ್ಟಾಕುದ ತಾಡ್ದಿತಿತಿ ತಾತ ತೆೊಬವ ಗಿಳಿ ಮಾ ತೆ ಸ ರಾಸುೂತ್ಸಗಲತ್ಸ ಉಡ ತಾ ಜಾತಿಯು | 

ಕ ಕ ಇತ್ತು. 
'ಶಿದ ತಳ್ಳಿ ಆತ್ ಪ್ಲಸ ಇಂ ಮೂಡ ಅಲ ತುಜೂಡದಿ ಬನ. ಇಚ್ಛ ಸಷ ಅಸಗ ಶೆಗ್ಸ ತೆ; ಪ್ರುಜ್ರಮತಾಶಿ ಎತ್ತು 

ನತ 1 ಶ 
ಕ್ಷೆ 

“ತಾ ಆಟಾ, 



( 
ಡ|31ತಸ್ತುಕಇಸ್ಮ ತು ಪಸಂ ಬ ತ. 5 9. ಹರು) ತ್ರಾ ಸತಾ ಲತಾ ತ್ತಿದೆ 29 ಇಲ್ಲ, ಬಳ | 
ಡ್ಡ ಪಕಾಜಾಸತಸ ತಾಗುವ ಬ ಲ 10ಲ್ಳಸ(ಶಾಶ್ಟ್ ತೆಗ ]ಗತ್ಡ ತಸ್ ಸ/ವ ಹೆ ಸಕ್ಟೀಸಚ್ತ್ ರ್ಶ ಲ್ರಸ ಸಗ 

ಅಶ್ರು ಜು] ಸತ್ತಸ 13 ಾಸ್ಟಸಗದಾ ಡಿಬಿ ನನ್ ಇಡ್ಳಿ ಬತ್ತಾ ಕ್ರಾಂಆಾ ಆ ಶ್ರಿ ಪೂರ್ವ ತ ತೇ ತ್ರಿ ವಸ್ ಮ ಎಸ್ಟೆ 
ಸುದಿಧುವಸಸಸುಲಾಳಾಕಸು) ವು ೃತಾತ9ಾ) ದ್ಧ ಸುಸೂಸಾಸಜ/ತು ಸೆ ಜಸು ಸುಸತ್ಟ್ ಸುಲಭಾ ಜತ ನಾ, 

1.16 ನ5ಾಸುಜಗ್ಗ ಜೆ ಗೂ ಹುದಾ ಪ್ರಯ ಸಗ ಇಂ] ್ಪಷ ತ್ಷಾಸತೆಇಸ್ ಸರಾ ಇತೈಶಾನತಿ ಆತ್ರ ಶ್ರ್ರ 

ಗೊಳು ಮಾದ್ ಫಾಸ್ ಕೈಯೂ ಸಷ ಸಾತಾಳ್ಯ ತೆಸಸ್ತತೂಂಟತೊ ಜೋ ಸ್ಸ ದ್ಟು ಶತಿ ನಿಡುವ ಮುಲ್ಲಾ“ ಸ್ಪೆಡಲ್ನಟ 
ಆಡ್ ಆತಿ ನಿಡಣ ಇಡು ಲಾವಣ ಸ್ರೆಂರ-ಹೊು-ಜೆೊಂಸಸು ಇಗ ಸುತಿ ತವಡು; ಮೂಸ ಪೂ ತ್ರಗ ಸು ಹೊರು | 

೨1.11 ಸಸ ಸ ಸವನುಜುನ ಸೆ ಸತ್ರ ಇಸ ಎಡಿ ಕೌ ಸದು ಇ ಇಾಇಲ್ಲಹೂ ಆರ್ ನಿಸ ವೌಸಖಿ)]ಆಟ ಂತ್ತೀಯಾ ಸ 

ಉರೂತ್ತ್ ನಿಮಿ ಸ್ಸ್ಸ್ಕ್ಸೆಫ್ಟ್ರಫಫಾಜಸಇಾಲುಅತ್ಮಿತ್ಆಸಾಸ್ ತ್ರಸ್ತ್ರ್ ೯ಹಾನ್ಿಂಬ ಐಸಾಇಾಸ ಸಸೈೌೊಹಾಸಿ, ತಾಲ, 
ತ್ರಯ ಯು ತ್ರೆ ತಾಸ್ಟ ಸ್ ಇರಿತ] ಚು ಇಬ್ಬ ಸಾತ ಸೌ ತಾಲ ಹಾ-ರ್ಗತ್ರ್ರಯರೂ, ಸಾತಿ ಪಇ್ಛ (ಲಯ! | 

್ಸ್ಸಾಟಿ (| 



ಸ ಆಸ್ರುಸ್ತಿಸೂಬ ನಸ ಅಾಡ- ಡೆ) ಬ್ರ) ತಿಸಸಅಲ ಇಸ ಇರ್ ಲೆ) ಫಾತ್ತೆ ಸಾಸ್ ಡೂ ಸುತ್ತಿನ ಜು) ಆ-ಜು1 ಅಡು ತಾಸ್ದ್ರುಸರ್ತ್ಸ ತ57*ರತ್ತಿ 99 ಷಸ 

ವಸ ುಡಲ ಸ್ತು ಮಲ ಸುಜಾ ಡುತ ತ್ತವ ನ್ ವೊ ಸು ಬು ಯಾಹಿ ಬಂಗು ಎಚ ್ಪ ಜ್ ಲಾಸ್ಟ ಇೊತರವನೂಃ। 

೨೩. ತಡೆ ನಿ ಪಟಾತ ರ ಹಾಕಾಷಿತಿ ಗಳು ಥು ತ ಜಗ್ಸೈಸ್ರತ ಚೆನ ಸತು ಬಹು ಪತ್ತ ಪಘೂಬ ತ್ಯ ತಾತ ಶಕತ | 

ತಾಜ್ ತ್ರಾಸ ತತ್ತ ಹಗಸ ತಿಇ9)ಅತಿತ್ರಶಿ ನದಲ ಪಮೂಲೂಂಿತ ತಡ ಇಲ-ಗಪಫ-ಡು ತಾವು ತಾಇಡು-ತ-ಮಫ2 ಲಾಡ 

ಇತ್ರಾ[ತಾಜ್ ಕ ಸ್ರಿಗು ಆಂಗಡೊಳ್ಳು। ಶ್ರಿತತಾತತಾ ಡಿಳವಟ್ಟ ತಾತ ವ್ ಕ್ಷ ಜೂನ ಮತಡ ಇನಇ/ಸತೂಗ್ರ್ರುಶೊಡುಸುಂ ಇಾಸ ಡೇಸ್ 

ಮಾಗಳ ಔಪ ತ್ರಿಸತಾಸ್ಸು ವಿಸ್ಟ್ಮತೀ ಯ ಇಸ/ಇವನೆ ತ ಬುಪಾಣಂ ದಿತಷಾ ಯಡ 01] ೯ಎ ತ್ರ್ರಿೌಸ್ಟಲ್ರ-ವಡಡಿಷ್ತ ಸು ಇಲ್ಲರ್ತೊಂಗ ತ್ ಈ | 

ಶಿ ಚಟು ಎಬ ಬಸಹು ಎ 2 ಬು ಭಬು್ಪ್ಫಂ *ಸ್ಕ್ಕಸ್ಯಗಿನ ತಸ್ಪೊ ಸತಿ ಶ್ರಿಸಆಾ ಸಸಂ ಆಸಗ ತ 2, ೧೯೧೨11೪ ೧೪೬೬ ತಾಸ್ತಾಸ್ 

ಸಾಸ ತ್ರ) ಚಡೇನಿಯ ವ ಶ್ರಿಸಂತೊಸ್ಸ ವಷ್ಟು ಡಸ್ರ್ರ)ನಿ ನಾ ಸಸಗೂದಲು?ತಂಕಾ ತಸ ತಡಸ ಹಾಹಾತೆಸಿಸಾಧಿ ತಾಮಸ ಲಿ 
ನಿಜುಮಮ್ರತ್ತೆ ನಿಸಾ ಪೈ ಅಸ್ಟ್ರಿದು ಸೂತ ಯ ಬ ಬ್ ಪಟ್ಟಾ 

ತೋ ಸಲ ಸತಿ ಆ ಡಿಜ್ರೌಾಸತು ಇತು ಸೈ ಇತತ ಇಹಲಸಾಸ ರಾತ್ಇಸಸವಡಒ ತು ಡಸ ಪ್ರ ಕಾಮತ ವಿವಾಸಾಸಾಧಿಸನ-ಮುೂ ಶತನಾ ಫ 

1. ಸಸುರ ಎ ಲ ಯಸ ಚನನ 2 ಆಸ ತತವತಚ್ಛತ ತಾ ಹ 1. 



ಹು ತೆ ಈ ತ್ಡ ಮ [1 

ಆಸನ ನೆಪ: ಹಸು ತು ಸಾಡು ಘು ಹಟುಟ ಜ ಇನ್.ಲಿಾ ಆಗಾಧ ಸಲು-ಸ್ನ ಸ ವಸಂತ 

ಸ್ ಜಾ ಶತ ಸಗ ನ ತು ಇ ನಸ ಎಡಾಗ ಮಿಡ್ *7ಗಸಿಕಿ3ದಆಗ-ದ ಲ ಸಾ... 

ತು ದ್ಯ ತಗ ಕಾ] ಹಿಕ್ನಇತ೫. 9 8ಂಕ್ಕು ತಿಶ್ಛೇ ತೆ ಸ್ಟತು) ಪತ ಲ ಡಸ ಕೂಡಾ ತಿಂತ ಸುಧ ಇದೂ 

ಮಡ ಸಂತು ಜೊತ್ತುತ್ತೀಸಸ ಆಲೂ ಸುಲಭ ತ್ನ ಆತ್ರ ಡಶಿತಾಸಒಾ ತತಾ 

ಸತಯ ಆಯು ಸಂಸ್ಟುಸ್ತ ತ ೯ತೆಂಸೂಮ್ಲ್ಲ) ಗ (ಗಾ ಛೀ ದಷ್ಟ; ಅ ಕ್ಯ ಸಸರ ಉತ್ತು ತ್ರೆಸ್ರಿನಾಡ ಸುತು ಅಸ್ತ | 

ಉತ್ತ ಕ್ರೆಂಯುಡಡಲ ಸಸ್ಟ್ರ-ಅಲ ಸಲ ುತ್ತುತು ವಿಷೃುಂಗ ಹಣ್ಣ ಜು ಎಂಡೆ ಆಗು ತಾತಾ ಯಡಾ ತೆಲಿ ಸ ಸುವಿ ಲ ಯತ್ನ ಸಾ ತ್ರ ತೆ,ಸ್ಟಣ 

(ದ್ಯೂತ 3ತಿಕುತ ಸ್ರ ತ(ಲ ತೆವಯೊ ತ ತಾತ ಅಎ-ಸ್ವಸಪ್ಟ. ಎಂಬಾ ತಿ ಆಗು ಮುಂ ಸಲ ಇಇ ತ ರಾಸಸಂಡಾ ಹತ್ರಾ '33ಾಸುಅರಾಸಗ/ಲಾಸ್ 

ಸ ಲಬ ಫೋ ಥಾರ್ ಇಗ ಇಷ್ಟ ತ್ರಿನಾ ತಾಲಾಸತಾಸ ಗ್ ಕೆಸ ಸಾದನ? 

ಬು ಆ ೬೬೬ ಸು ಡಿಸ ಬ ಚ್ಟ ಸುದ ತ್ಯ ಕಣ ಸು ತ್ರ ಹತನ ಇಹದ ತ್ರೂತತ್ತತ್ಕ್ರಾ ವಾ ದಯ್ತಿ ಇತ್ತು 6ತಾಸೆ.ಸ್ಟೆತೆಸ) 

ನತ 0 ತಿಟ್ಟು ಕೂಡಿ ಇಡಾ ತ್ರಾ ದಿ ಆಢಿತ್ತ ಸಜ ಣೊ ಸಲಾನು ೫೬ ಇ ಾಡಸ್ಸ'ಸ್ಟ ತ್ರಿ ತವರ ೯3; ತಾರಿಾಲಾ | 

ಇನ್ನ! 3.11... 141 5/ಇ/ರಷು/ಬ್ರಳಾಮಸ ರಾಗ ತೃತಾತಗು ಆ ಲಪ ಪ್ರಾಕ್ ಕುಣ 

| 



ಹೆ 
ಎಾಪ್ತ್ರೆಸಡು-ಾತಗ ತತ್ತ ಲ್ ತನು ಸ ಪ್ಸಿಪ್ರುಕತ ಸಥ ತೊಳ್ಲಸೇ ಟಗ ತಾತ್ ಭತ ಗ॥ ಇತು ತತ್ತ 

ಬುತ್ತುಸಾಲ್ಯುತಾರಗಸತಿ್ರ್ ಮುಹಾದತಾಂಡೊಂ ಡೈ ಸೂ ಸರ ಮೂಸ ಗಾ ಹಶ್ರಗ್ರಗಿಂ ಸ ಶ್ವ ಒಬ್ಬ ಇಇ ವ್ಜಂಡ್ 

ಸತಾ ಂತಮಲಸ9 ಸಾದ ಶಾಸರಿಗ್ರಯೇೋ ಬ ೈಸಾಸ ತ್ರ ಅಕಷ ತ್ರ್ಸಾ ತಸ್) ಮಥ ಇ ರಡ ಪತಾಂತ ತೊಟ್ಟ 

ವಡ ತ್ ಹ್ ಒತ್ರಸಾ ಸೂ ಗಳು ಬಅವಇಸಾಬಿ ಹಾಸ್ ಸಾರವ ಶಂತನು ಇಸ ಗಾದಿಯ ನಡ ಬೂತ 

ಆಜ ಕೂ ಡ್ಞಾಸಸಹಾಸಸತಾಸಸಸತತಾಇ ಹಾಸ ವಾಂತೊ ಶಾ ತಾಸ್ದ ಕಾಸಗ್ರತ್ತಂತ ತಾಳ (ತ್ರತಾತ | 

| ವ್ಯಚಪತಾಲ್ಯಕೊದಷ್ತು ಕಾರ್ಯ ತತ್ತಾತ್ರಕಾತೇ ಸ್ಸ್ ತೆ ಹೆ ಬಗ್ಗರಿಕಿ ಕಾಸು ಮ ತ್ರಾಸ ಇಡು ಮು?ಗಿತುಂ | 
(ಪತಾ ಯಿ ಡತೆ ಲು ಗುತ ಔ ಸಲಗ ಗೂಡ ತಾ ಸರಗ ದಿಯ ಜಡ್ರ ನಲನ ತೊತು ವಸ್ತಿ, ವಘ ತತ ಸಾನ್ತಸತ್ತೋ, 

ತತತತಾಲ್ಯ ಯು ತ್ರತತಾಲ್ಯ್ರುತಾ ಕ ತತಾಲ ತ್ಸ್ಸಣಾ ನ ಇ)  ಗ್ಗತ್ಸ್ ವತ ಹಸಾತ ಗ ವಸತ ಗಾತ 32. . 

ಡು ಜತ್ ಗಾಡ್ ಸಾತ್ಟಿಸುುತು ತ್ತಾ ಪೂತಾಗೂ ಗಲ್ಲ ಶುಸ್ಸ್ ಮು(ತ್ರಯಾ ತ ರ್ಗಸ್ರತ್ಮ ಆಸಾ ೩ರ ಶಿಜ್ಜತ್ರಾಮ್ ದ! 

ತಾತ್ಯ ಇಳ ತ್ವಜ ಬ ಜತಪ್ರ ಜನ ಸಂಸ್ಟ್ೆ ವಾಗಟ ಲ ಗ ಎಸ ತ್ರ ತರಯ ಚ್ತಾರತ್ಸ್ತಣತ್ತುರೇ 

 ' ಫ್ ಭಾ 



ಹಡಶ್ತಾಡಿವ್ ಗು ಬೂಸ ಪಕ್ರ್ಲಿಣ 7 ಓ2 ಯಲು ನಾಲ್ಕುಸ್ ತಾಗ ಬ ಇತಗ,ಇ್ನಾ ೯೬ುಸ್ಇಾಡಿ.ಹತಾ ತುಸ] 

ಸಕಸ ಸ ತೂ ಸ್ಳ ವ ತಾಸಗ್ಯೆವಾಂಯ ಘಾತ್ರ ಕಾಸಾ ಪ್ರೃತಾಸಗ್ರಾ ಯದಾ ತಾತ ಸತಾ ತ್ಇಾಸೇ ಗಸಸ್ಟು)! ತುಡ! 

ಮಗ ತಡೆ ಬಿಂಗಿ ಸಮ ಡೋಹಾಲುಒ ತ ಶಾ ಸತಂ ಗುಳ್ಟೇ 12ರ ಲ ಇ ಇ, ಸ ಜಂತ ೆಸ-ಡು ತ ಕೇ ತತ್ ಸಸ್ಛಿ 

ಇ.ಇಾಮಣ್ಯನಿ೯ಡೆಯಂ3ತಿಸಮು ನಾಂ ೦ತುಪ್ಪು ಜಾಂ ಪಾಡ್ ತಾಗ ಸನಾಜಸುಬ್ಲಜ ಸಡಾ ಚ ತಿಂಸಸಿಸಸು ಲಲಿತೆ 

ಅತು ಪ್ರಷಿತ ಅ 7ಗ್ಕ ಇತರ ಮೊಸ ತ್ಾ ಕ್ರತಿ ಇ3ತಿ ಸದು ಇಸ ವುತ್ರಿತ್ರ್ಸಾಂಗಟೂತ್ ಗ ಟ-ಡೆ ಸ್ರಿ ತತ್ರ ಹತ್ತ 
1 ಹೂತ ಬ್ಯ ನತ್ಯ ಹಾರ ತ ತ್ರ, 

(ಅಸ ತತ್ತಿ ವಿತ ಡಂಗ್ ಪೂಸಾ ಅತ್ರಿ ಡ್ರೆಸಗುಗಾ ಸಗ” ತುಡಾಯುತು ಲಾ ಸ್ಟ್ರಾೋಸ್ಟ್ರಒ್ಬ್ಬತ ರಾ ಮುತ್ಯಫಾಗ 

ಗಾಚತಿತಾಸುತ್ತಿಉಶ್ರಗಾ ಕಾಸ ಂತರ ತತಾ ಚಿ ತೇಗಸಸ್ಬಸ್ಟು್ಳ್ಟ ತಾ ಇಡಿಯ ಓ ತರ ಶಿ ವಸರ ಂದತ್ತಿ ಎಲಲ ತ9| 
ಕಾ ಇ.ಆಲಿತ್ತೇದ ಬ್ಭಆ ಎ೬೩ ಇ] ಬ್ರಿಕ್ ಗಾಸಗಹೈ್ಪಶಿ,ತ್ನೇವ್ ಸ ಜಾ ವಗ ಇ. ಸಗಸಲಂಿಸಅನ್ಇ.(ಶ್ರಕಾ ಇ ಡಿ.ತಾ೪ 
0 ಬ ತ ಹಾ ಇ:ಸ್ರಚುಬ ತಿ ಡೈ ತ್ಲಿಷಡಾನಹಸವ ಗು ಬ್ರ.ಸಸೂತ್ಸಗತಾಬ ಗಾಸಾಲಕು ೪23, ಲಾ ಸ್ಟ್ರಾ ಓ೦ತು ಯ 

ಗ 

ಹ್ಗ 13 ಹಾಎಸಾಹನಾಘಾ-ಎಡಹಾನಾಎಇಹಾಬನಹಾ ಐಬಕ್” 



೬ 2 ೪ ೪ಲಂಅಭ 4 

ಪಸಾಬ್ಟಸನಾತ್ ಒಡಿಸಷ ಸಾರವ ಸುತಾ ತಾಸಕೇಗು ಸ್ತು ತುಸ ಸಣ್ ದಂದಾದಾಸಗಾಸ್ಸಗುತು ಶ್ರಿಷಿ ಸಸ ವಲ್ಬ, ಜು 

ಬ್ಭಶಾನಸತಾತೊಸೊಡಿತಾಂಬುಸಿಗೌ ವ ಇ:ಆಟಿತೆ) ಅಂತೆ] ತಾದಿತೂಸ್ಟ್ ದಿತಾತ್ ಸ್ಟ್ನಿ-ಆ ಮ್) ತ್ರಾಸ: ಇಸ್ಟ ವಂದ 

ಆಲ್ಲಿ ಚಿ.(0ಸ*ಸ್ನಟ್ಟುತ್ಸ್ರ) 3ರ ಡ್ಟ್ಪ್ು ಹ ಂಗಿಗತೌಸ್ನ ನಾಸ್ರುಸ್ಬ್ರಸ್ಚ್ದಿ ಭು ಇಕ್ ಘಾ ಇಾಳಚೀಚ್ಮಾಳಿ! 

3183433 ನ ಸನ್ನು ದಿ ತನನ ತ ಸಾಸ ಜಸತ ಬ ತ್ಸ ನ ಸ್ರ ಮುಜಲ ಇರಿ ನಾಸಾಅತ ಉರಿ ಡ್ಯಾಂಗೆ 
ಲ್ಪ ಇಂತು ಕೊಡ ಸು ಮೂವ್ತ್ರು ನಾಲು ಲ್ ಅಡ್ ಬಿಂದಾಸಸಾಸ ಗ್ ನಾ ಡ್ರ ಆಸಿಒ೦ತಳ್ ಮ 
[ಸತು ತ್ತು ಳನ[ಸ'ನಂಸೆ,ತ್ಟತಿತಾಂಹಿಸತತೂರಅನಿಸಗಾ ಸತತ ಸ್ವ ತಾಸನ್ನತ್ತತಿ. ಸತ ತಸಿತ ಡಡ ಮಚ 

[ಸು ್ರಾತಾಂಸ್ಟಾಡ ಸುತಾ ಬ ಇ'ಗ್ರುಹ ಸ್ ಸ್ರ್ರೋತ್ ಸೊಟ ಶಗಹಿಗೇೊಟೂ, ಹಸಾತ ಯಎಂಸಾಸಸಾಗಗೂಗುಗ್ಗ ೬1೩1೬ 

ಯುಂತಾತುರಾ ತಿಯೂೂದವ ತ್ರಾಸು ಊಾತಿ ಸ ೨“ಡುದಿಇದಣೆಂ ದು ಡಿ ಸಸ ಟೂ) 03 ವಿ.ಸ೦ಒಸಿಇ ತತ್ತಾತ 

ಚ್ಛತಾ ಡೊ ಸೌ ಡಾಂತ್ರತಾ 5 ತ್ರುಇಸತುಂತ್ಲ್ರ್*ಗಾಸಕ್ಛತುಸಾ ಆತೋ ಉತ್ತು) ತ್ರೈ ಇತ್ತಿ ರೂಡ್ ಕಾಗದ 

ಭತ ಸ ಸತ ಇಗವಡನ್ಬ ತ ತಗರ 21. 61 

೧೪೯೪7: 

ಗೆ ತರಾ 



ತಂತಿ ಇಂ 'ತತ್ರಿಜಯ ಜಾ ಟ್ಟ ಭ್ಯ ಕ್ ನಿ ಸ್ಥ್ಸಾಟಿ ಸಡಿಸ್ರಶಕ್ರಜಾ ೩. ಇ 3.ಲಾ ತತಾತಂ ನ್ಹೀಗಟಿಸಡುತ್ಪ4ಂ ಗ ತಹಗ 

ಇಇ ತಿ: ಗಾತ ಪಾಸ್ಟಾ ತರು ಇ ಸತ್ಛಾಹು ಹೀಸ ಕ್ರಾಸ್ ಇಸಿ ಜ್ ತತ್ ಆಲ) ತಮ ದೀಸಾ ಷ್ಟ 11 1133 

[ಕಾಂಯ ರಷ್ಟು ಸ್ಟಾ ಪ್ರಗಟ ವ್ನ (| ಲಾಲ್ರ್ ರಾಸು ಕ್ :ಆತ್ಟಿ ಶ್ಹ್ ಸಾಂಪ್ರಳಶ್ಳ ಗದ್ದ. ನ ತೆತ ಇಜದಾ ಟೆ 
ಆ ಕ ಓಟ ಜಟ ಟಟ 8 ತಿತ್ಿತ್ಪಷ್ಟಸ್ತಿತ ಜರುಷ್ಮ 

-ದಷ್ಟ್ಃವ್ ತ, ಸ; ಆತಸತಾ ಸ್ಸಾರಿ ಮೂ ಸಲ್ಪ ಶ್ರುತಿ ತ್; ಸ್ಪತ್ತಪ್ರಿಗತ್ರಸ ಡಂ ಜನಿಸು ದವು) ಬ್ರೂಸ್ ಜಾತಿ ಗಸ ತ 
ಹ ಲ 

1111... 6 ಸಸ್ಟಿಯಾಸ್ಛ್ತಗ್ರೌಸ ಜಾಡು ಕಾದು ದಳುಟುಸೊಳ ತೀ ತುಡ 6 ಆಲೂ ಗಾ ಇ ಇಸ್ಟ ಯಬ ತಾಲ್ಯ/ತ್ರ ತಿರ್ಗ 

ಹುತ್ಟುತ್ ಪಸ ದ ಪುತ್ತು ಹಲ ಆತೆಸತ್ಟಕೊತಾ ಶೆ್ಚ್ಣುತ ರಾತ್ರೆಯ ಬ ತಾಲ್ಫತ್ರು ತಸ್ ಮೂಡತ ಮ್ ಇಗ್ಲಾತ ಇಂ, 

ಇೌಸಇಗ್ರ: ಟ್ಟ ಎಸಿಹತ್ತ ತರೋ ನರರ ಬಹೂ ಇತಿ ಸಸ ಸ್ರೆತ್ತ್ಣಿಸ ದಾತ ತ್ದ ವಿಸ ಪ್ನಡ್ರುರಾತ್ಗಾರ್ವ್ 

ಬಡಿಸ ಜು ಇಕಾ ಸದಿಂಡುತ್ತುತ್ತಿಯೂಡಿ ನು ಬಸ ತ್ತು 

[ಮಳವ ಲ್ಳ ಟ್ಗಳಿತುಬ್ರುಮ ಬ ಭತ ಆ ಟು ಸ ಇಬ ತಗಾತ್ರಿ ತ. ದಹ್ಯೇ 

| 



ದೆ ಈ ಇ ತ್ 

ಟಮ್ಯ. ಕ ಹಸ” 
ಶ್ವ 

ಬ ಕಂ ಲ್ 
6. ಜೆ ಕಾ 

ಬಾ ಬಾರ ದಿಮಳರೌ ಆ ತ.ಎಆಗೀಡ್ಗ* ತಶಿ ಆಣ ಗಾಗ ವಳ ಊಾಆ ತ ಸ್ರತ ತ್ಸಾಂಡಿತ! ಪೊಳ (ತ್ಯ ತ್ರತತೆ ೫ ಮುಲ್ಲಾ ತ 

ಲೋ ಯಸ್ತು ತ್ತೆ ಇ'ಡ್ರಶು ಕ್ರ ಮೂಾಸ್ಇಗ ತಂಬ (ಚಕಕ ರ್ರೀರಸತುಸು ಸ. ಲಾ ೨ೋ ತಾಸಅಾಸ ತತೋ! 

ತ್ರಿಷಾ ಗಚ್ಛೇತ ಡದ) ಳ್ಳಿ ತಂಡದ ಪ್ರಾತ ಶ್ರುತಿ ಸವರ ತೂ ಸ್ಟ್ ಗು ಸ್ನಿಡಮೂ-ಡಸ ದ, ತ್ರ್ಬರಾಾಇ್ಸಾಗು ಕುರಾರ್! 

(ಇ ಬತ್ತ ಸಸಆಲಾಸಾತ ತೋ ಸರಲಶ್ಟಣ ಸ್ ಗ್ರಹಾನಿಯು ಸಾತಾತಸತ್ದ ತಸ. ದ್ದ(ಕ್ರ ಎರ; ಸರ ಸ್ಟ್) ೫0 ಗ್ರಾಪಸ 

(ಗ ಕ(ಕ್ರಾ ಮುತು 'ಈಂ/(ಪ್ರೌಅರರ ಆಸ್ನ್ಮ್ ಉಸ್ಲಿ ಗಾಂಡಾತ ಶ್ರಾಪ ತೈಸವಲ್ಲಾಇದಫ್ಲಂತ್ಮುಪತ್ರಿ ದ. ಗಡು. ಪಳ್ಳ ತೆಗದು! 

ಪು ಜಿಂಸಾಡಸಾ ಗ ಇಗ್ಗಗು] ಗಾಸ್ ಇಡ ತ್ಸರ್ಗಾಸ್ಯಾ ಇ.ಡರಶ್ಟ್ರ್ಗಗಾಂಡ್ಛಾಳಿಒಡಿ ಪ್ರಾಸ್ ತಿ ಮಡಡ್ಚ್ುಮ್ಓ ಸ್ರಾಪ'ತಿ | ಇಡು ದು 
| ಸ 
(ಕಂತ ುತಾಂಶ್ಬಾಇಗುಂಇತಸಿಂದ್ರಇಂ ದಿ೦ಚುಂತಿತ ಮು ೯) 209೧ ತ) ಬನು ಕ್ರೊಸ್ ಶ್ಚಮ ಗಾವ್ ಇಂ-ಡಾ ದ-ಾ(| 

ಇಗಾತ್ಇಂತು)ತ್ರಾಪುಪ್ರಂತಗ ದಿ ವ ದಿಸ್ರೈೆಸರಡಾಗಂ ಸು ಬಣ ತಂುದು ಕಸಂಇ) ಳ್ಳ ಇಸತು ಶ್ಟಶ್ರಸ ತಾ ದ್. ಅಸತ 

1೫೪1 ತೊಡು ಇಂತಿ ಸ ಫಷ ಕುಷ್ಟ (ಗ್ರ ಪರಂತು ಶ್ಚಲ್ರ ತುತ್ತಾ ಸರಿ ತಾವ-ಬಂಟ್ ಮಸದ ತೆ; 

ತತ ಜಾಯೆ 

೧%೬ಗೆ 



ತ್ಾ, 

ತಣ ಮಳ್ಳಪ ತಾಯತ ರೂಹು ಚುಷ್ಧಭಾತಿಂಟಾ ವಾಡಾ ಗುಲ ಪ್ತ್ಬಚ್ಟ್ ಜ್ರಸತಾಸಸಕ್ರಾ ನತ್ತಾ ಜತೆ, ತ್ಯ ತ 

ಜ್ರ ತೇಬನಾಲ್ಯುಪ್ತೇತಳೂಾ ತಿಯ ಶಾಸ ಸಾತ್ ತಾಡ ಬೋಡ ಇಂ ಇದ. ತಾಸ ತತಾ ದವ ಸ್ಟ್ರಮ ಡ್ 4 ಮಗೊಗ್) 

ದೌಜಾತೀಯೋಜಾಸಸಾ ಗಾಗ್ ಸೂಟ ಪಾಸ ದುತ್ಯುತಾ ಗ! ಮೂಸ ಮಿ./ಈಾೂತ ಇರಿ ಪಸಗವಿ ತಾಜ ಇತ್ಯಹಾಯಿ ತಂತು ವತ 

(ಶಾಮ ತೌಾಡಿಟಾ ಅಸಿತ ಸಾರೂ ಸಾದಸಾ ತಗಲು ಸತ್ರ ಸೋಲ 121111. 014 ಇ )/ ಮೌಸಗತು ತವಗ 

್ರಸ್ಪಶೂಸ್ಛರುಲಮ ಗಾಸ್ಛಾರುಹೂ ುಡೆಗಸ್ಟ್ಸ ೬ ತೊತು ಗೌಡತಿ ತಾ ಗಣ ಭಾತಿಯಂಸಾ ಸಸಾಸೊಗ್ ೬೬ ಶೃತಿ 

ಕಡ. ಜಡುಡು ದ್ದ ವಂತೆ. ಸತುಕು ತಾತ್ಯ ಗುತ್ತು ಗಾಜು ಸಸುತ್ತುತುಕಾಂಸ್ ಜೆಂ ಮು/ಡ್ತ ಟಸ ಜಾ ೫. 

.2ಂಇ ಇಳು ಜಾಹಿರ ದಗ ಸತ್ರು ಸಾತ್ ಬಳಸ ದು ಎಶ ಹಗ ಸತತ ಕ” ೨ ಸಮಸ 

*ಗುವ್ರುತಾಂಗು ತೇ ನಾಲ್ಕು ೬ರ ಚ್ಛಪ ಸಕ್ರಿ (ತ್ ತುಸ ವಿ.ಹೂಇಸಾಶ್ರಿಟಸ ಚ ಟಟ ಇತು ಗಾಸ್ ಆಡುತ (ಈ | 

ಬ ಜ್ ಅಮು ಥಿ ಗತ ಇಗ ಓದ ಧಿಸಿತಳಾ ಮಾ ಸ್ಸ್ರ್ಫ್ರಾಡಃ ಡೈಶಿಕಾ ತಾನ್ಯ (ಜ್ರ) ವಡಾಸ ನಾ 

6 ಎ. ತ 

ಹ ಟ್ಟ 

ರಾ ತೆ 1" | 



ನ್ನ ಗತಾ | ಕಾ 
[| ಇ ಡಿ. 

ಬ ಎ ಇರೂ ಎಜು ಟೂ ಪಸ ಪ ಲ [ 
1! ಶ್ವದಂ್; ವರ ಸತಾಲು ಇರಾ ಪಾಛರಾಗ ಹೋಯ ತಸ್ ಪತರ ಶನ್ ಸ್ ೭೬೬ ಪ್ರ ದ್ ಮೂಸ್ಬುನ್ತ) 

ಜನ ಭ್ರ) ಅತ ಪರಲಂಲಿಸಿ ಕಸ ಲತಾತ್ರೆ (ವರಸ್ ತ್ರೆೌನಿಶಾಸಸಾನ್ತೇಳ ತು ಪಾಯು ಂದಾಸತ್ಯುದ್ದ (ಸ್ಸ ಸಗ ತ್ತ ತ್ರಿಕಾಲ ಅಡ್ 

("ಮ ಂಸ್ರ್ರೂಸಸಸ್ಟಡಿ ಪತ್ತು ವ ಕ್ಷ್ನಿಅಲುದ್ದ ನಿ4ಶೀ ಶ್ರಸ್ಟಸಿಸ ತಿಲ ಸ್ಪನಿ ಯ ತ್ರ ಸ್ಚನಿ ವರ ಸಸಂ ಸ್ವ ನಿಹತಂ ಯ 91, 
ತ್ ಚಂ ದಾ!ತದ್ದವ ಕ್ಷ ಇಂ ಸಸ ತೆರ ೧ ಪಸ 'ತಿ.ವಿಇಳು,ವೂಲ್ಮಲನು ಶಾಪ್ ಹಗಗ ನ್ಟ) 

ಗೆ 9್ರತ್ರವರ ೫1 ಚಡ 3 2ನ ಜಸ್ಟ ನ ಸ್ಪತ್ರಾ ಸ್ಸ್ಟ್,ಆಸು ವಾಸಿ, ತ್ರತಣ್ ಇಸ ತೂಾತ್ಮಾ)ಅ ಸ ವಿ. ಬುಳೂ ಸದ ಡಿಆರ್ 

ತಿತರ ತಾಊಂಸಗ ದ್ದ ಡಿಸಿ ತಿ ಕರ್ ಅಾಡಿಸತುಸ್ರಳ್ಚತ್ರಸ'ಶ್ರತು ನ್6 ನಾಸ ಮಲ ತ್ರಿಷಬಲ ತೋ ಸಸ್ಸಿತ್ರ 
'ಔಂಜಾ ಇಗ ತ 

೧% ೭)೬ 

ಜ್ 

ತ್ು ಶಹಾ ಮಸ್ತ ಇತ ನೂಇ.ಸ್ಟಸ್ರಾಸಡಿತಾಸಾಮ
ಿಸಹದ್ರಿಚಾ ಯ ಸ್ರತ ಇ್ಸ್ಟಿಸ್ಟವ್ | 

ಡೀಶಾತಸ್ಸ್ರಾಸ್ರಾಸಧದ್ದಿಕೆ. ತೆಗ ಅಸ ಹಾಣ್ಬ ಸಬಲ ಮೇಪರಿ ಹಲಾ ತ್ಟ್ಲ ತ್ವ ಬ್ರಣಸಕ್ಷತ್ಗ ಬ 26 ವ್ರ್ಸ್ಕ್, ಇ ಮಲ | 
(ಸುತ್ತ ವರ ದಂ ಆ ಸರ್ ಈ ಫಟನ್ ್ ಟ್ರಸ1ತು ಸ್ು ಹೇದು ತತೂತ್ಮ ಕೂಸ್ ಇಳಾ 3: ತ,” ಸೈತ 



ಕಸಣನೆೇಲಬದತಾ ಡಿಚಾಸಗುಸ 2 ಅತ್ಾಡ್ಸ'ದಲ್ಲ,ಅಸಾಸ ತು ಸಾಸ ಇತ ಚೊೋಟಾಹೂ ಸಸಿ ಇ ತ್ರಾ ಸ್ನ ಹ 

ಆತಾಸತ್ತಸ ಬಸರ ತಾತ೯ ಸಬ್ರಾತ್ಷಾ ತ್ ಸುತಾಸಣೆಯ್ ಪ್ರಸುಕಾಹ್ಮ 
ತಡಿ ಫ್ರಣುಸನ ಸಾತ ತ್ಮತ್ಮ್ಟಸ್ ಕಾ ಸುತ್ತ 

ಮುತ್ತ ಮಾಲ ಇಂಸತ್ನುವಾವಸ್ದ ನಾಸಾ ಟಿ ದಸ್ ಜಟಂತನಿ ತ ಸುಪ್ರ ಸಾಸಸ್ತ ತ್ಸ ಣನಾತಾಜುದ ಬಾಘತ್ತ 
1... ಸಗಸಂಗ ಕುತ ತಕ ೩ ದತ ಇಗಲ ಡೈಸ್ ತಾರಿ 

16 014843 ಕಪಾಇ ಒತು ಪ್ರಷ್ಣಗಾರ ಸಾ ಒಬುಸಾಸ ದಿಂಸ್ಲಿಸನಿಷೈಂ ರ ಹುಇರ್ಗಹಾ ಸ್ಟ್ ನಿ: ಇಡ ದ್ವನಿಇಸ್ 

ಪ್ವನಿಸ ಕೊಶಿ ಶ್ವನಿಕಮ್ಮದ್ದ ನಿಸ ಅಸ್ಪನಿ? ತ ಡಸ್ಸ್ಹನಿಮಾ ಡಸ ್ದಥಿಕಯಸಪನಾದಾ ಗಸ್ಗಣ ಡವಸಲ್ಲ್ಲ ಹೊಸದಲ್ಲ! 

ತಸನತ ಸಗ ತಕೋಬತ್ರಿ ಫಹ ಬು ಚಗು ಮ್ನೇಜಿಸದ ನಿಶಾ ಮಾಸ ಮೊತು ತೊಕ್ಸ್ ತಿರ ದ್ರೂತಿ ಪ್ರೃತ್ತವಾ ನಿ... 
ಇ ೦ ದ್ರಿ ಇ ಪ್ ಇಂಚ್ ಇಂಪ್ರಗಸತ್ಸನ್ಟು ಸತ ಟ್ಲಿತ್ರಮಣಿ -ಪಂಇು-1ಗು ಜ್ಕುತಾಸಡೆ ಗಟಟ ಇೌಡ್ಛ್ ಮನವ 

ತ್ತಾ ಸ್ವಾಂಕ ತಳಳ್ಳೂ ದ ಡಂ ಹ್ಹಾಡಿಗಟ್ಳಾದಿ ಗ ಸಪ ತ್ಛತೇದಾಗು 9 ವಿಳ ುಲ್ಬ ಸಾಹಸ ಗ್ರಾಸಸ್ಲ್ಹ್ ತ್ರ ತ್ಟ್ತ್ರುಇಗು-ಸ 

ತಶಿವನಸಲೂಸ್ಟಸ ಇತ್ರ ಚ್ತಃವಾಮ ಹೈವ್ಅಮೇ!ಸ್ಸತ್ತಪಸರಸು ೂಶಾ ಸ್ಫಿ ಸಾತ್ ತೊಡ ತ್ತಸ್ತ ಮಳುಗ್ರಮದಿ ಓಡ್. 



| | ರ್ಸ್ 

ಉತ್ಪತಿ ಕ್ರೌಕ್ಸ್ತ ವ ೯ತಳದಡಾಸ್ ಡಪಿಳಿತ ಕೋಡ ವಸ್ ಸಾಸಇಸನಾಸ್ರೃತಾಲತ್ಸ್ಮತಿಸತ 6118383 ಚೆಸ್ 

ಇತೋ,ಅ-ಡ್ಟ (ಡ್ ದ ಇಮ್ ಸಲ ಇ /ಮೆಂಯೂ ಕಡು :ಶಶಲ್ಳ್ಲು ತಾಒಶ್ರತ್ಛಸಡಿಸಒಳಾಕುವಿದ್ದುಗ ಕುತ್ತೋಡ ಯಾತಿ ವಿವಿನ 41೬ 

ಇನಾಂ ಳನು ಗ್ರಹಾರ್ಸವಾಸ್ತಾ ಒನಾದಿ ಸಮಷ್ಟಿ ಅತ್ರತೆಳ ತತಡ ಸ್ರತೌಸತತ ೦ತ | 

ತಸ ಇಂಸ್ರತಿಸಸಳುಪುತಾ ಸಸ ಪ್ರತಿಸತಡ ಉ%ುಅ೪571933(ಕ್ರ ಆತ್ಮಸ್ತೂ್ರಗಸಿಸು ತುತ ಸರ ತ್ರಗ ಅ/ತೊಬಸತಿತ 
(ಲಾಸ ಡ್ €1೮ಿಸ ಡಿ ಷುಸ್ಸ ತಜಬಸತಿ ಸಿರ ತಾಯ್ಟ್ ಸೂ ವಾರನು ಕಾಡ್ ವಾ್ ವಾಡಾ ತ್ ಸುಣಾತ 

ಸ್ಪತಿಒಂಿಯೋರ್ಸ್ಚತುತ್ರಾಯ ವಿಶಿತ್ರಾ ದ್ರು ಟ್ಛ ಸ್ಟಡ್ರು ತಾಸ: ವಿಕ್ರಾಲಾವಿದ ೪೨1೬ ಇಾ ಆಶ್ಟ್ರಗಷ್ಟಾ ಸಳಾಸರತಾಸ ಜೊ 

[ಒಲಸ (ತ್ರಸು ಇ ಇತ್ತಿ ಸ್ಈೀಪ್ರಸ್ಷ ಸಸರ ಸುಸತ್ಯೊಸ್ಸ್ ಸಡಾಂತಾಸಾತ್ಎ್ ತತ ಐತೇಯುರ ತ್ 4(ತ್ರ ೧ ಇಲ ಗ 

[ತಾವ ಬಿ ಮಣ೨ಅಶಸಅಸತ ಹಸ್ತದ ತುರತ ತಟೇ 7 ಕಕ 31.111 11. 

ಉಗ ೪೧೬ ತ3:ಲ ಸ್ಮ ಮಾಡ್ ಸುಹಿಸಮುಖುವ್ ತ 3ಾಸಪ್ಟ್ ಶಯ ಜೇನು ಹಸತ ಡು ಮಾ ದಂತೆ೧ಂಡ್ 

ಸೋಣ. ಕ 2 ಂ್ಗ | 



ಹ | 
ದಾಲ ಒಸಾತಾಯಿತತುಪ್ಪಚ್ಛಿಂಯ ದು ಹ ತಿಲ ಕೊಡೆ ಸೊಂತ ತಾಂತಾಣತ ಇ ಆ ಟ್ ಬು 

ತತಧಣ ಶ್ರುತಾತಕಿಸುಜ್ಛಾಕಾತ್ತಾಇಿತ್ ಆಶು ಚಳಿ ಫ್'ಸಾ ಸ ರೂರಸಫ ವಿತ್ಯುಂಯ ಮಾಡಿ ಲ್ರಿಮೂ 
ಫ್ರೆಂಡ ಮ ತ್ತುಗಾಸಗುಸುಸ್ಕವ್ತಾ ಆಗು ಮಾಡಿ ಜ್ರಭತ್ರಾಪಾಗಿತ ಸವ ಶಾ ವಿಳುಲುಗುಮಾಡಿಇುತ ಮ ತತ ಸಲ 

[ಬಸವಿ ಆಸು ಹೊಡಿ ಆಗ್ಟ ಶ್ಟ್ಸ ವಸೂ ಜಸು ದ್ಧ ಸಂಪ್ಇಡಪ್ರತಸಾತ್ರು; ಕೊಡ್ತಾ ಸುತ್ತ ಬ ಶ್ರೀ ಯ್ಭಇರು 
ಬ ಕ್ಚತುು ತಿಯ ಲಾಜ ಶಿಕ್ಷಾ ್ರುಜಾಪಾಸ್ರ ರಳ ಉತ್ತ] ಗ್ಲಾಸಿಗು ಲಾ 

ದ ಗರು ಸ ನರು ಬು ಅಲನ್, ಇವಾ ವೌನ ತ್ಸು ಚ ವ ಧ್ರತಳ॥೬ 
ಸಪ್ಟ್ರಯಾತ ಪತ ಗುದ್ದು ವಿಸ್ಸ ಯತಾತೌತ 

ಇಲ ಅತು ಡ್ರಗ್ ಕಾತ್ ತೊಟಂತ್ ತು ಡರ ಪಾಸಾಲಗು ತ ಬಲು ತಾಲಹಸ್ಸ್ಸ 
೨೬1 

ಓಬುರ್ಯತಾ ಬತತ ತ್ರ“ “ಡಿದ ತಕ 

, ರ ರ ಟಟ ಟ್ ಕಾಯಾ ಹಹ 
ಗ ಜಂ ತ್ಯ್ಗಗಡುಸ್ಸ್ರುತತ್2ಚಾಡತೆ ತತೋ ಸತಿಜ6 ಇಂ ತಳ್ಳ ತ್ ಸೂ ವಹಾತ್ಮ ಬಡವ ನಾತ 

*ೋಡ್ಡು ರ್ಷಿಸ್ಥಶ್ರಿಣಾಡ್ ಇಂ) ಗಟ್ಬಸುಟ್ಲೌರ್ಕಂಸ್ರ್ರ ದ ಪ ಕ 

ಿ ಕ್ರ 

ಟೌ ತು ಸ್. ತ ಉತ 



| ಇ೩ಿತೈಡ್ಳುಂಸ ಇಂಯೆ ಟು ಮಾಶ್ರಿ ತ್ರ? ತಾಗ ಸಮು) ಆೂಸ್ರ ತ್ತು; ಸೂಪ ತತಾಲ್ಲ ತ್ರಾ ಅಯ ಷಷ್ರಾವಗು ಸುಟ್ರತು 

ಚೈತ ಸಂಸ್ಕ ಅತ್ತ ಸಸಡೆತಳತ್ತನತಟು ಇ.ಸ ಸಮನಯ ಜಷ್ಮನ ಬಳ್ಳ ವಸ, ಮು ಉಇಸೌಗ್ಫ್ಯಾಳತಾಾಂಡಾ 

ಸಿಳ ಮುನ್ತುವಿಸ್ ್ರ್ಯಚೆ ಯ ಪತಾರ್ಮೀಮಸ ತಾಂಡ ಹಿತಾರ್ವಘಿ ಸ ಸ ಸ್ಂತೆ ವ ಶಿತ್ಟ್ರಸಾಾಯಿಂಯು ಇಂ)ಸತ್ಟೆ 1 

ನ ಸತುತ ಅಾತಾತ ಆತುಷ್ತ್ ಜು ಇತಿ ಸಿಯಾ ತುತ್ತುವೇ.ವು ಸ್ಟ ಮೂವಿ ಗ ತೊಲ ತ್ರಿ ನಿಷ್ದತೊೋಡು ದ್ರ ಸಾದ 

(ತ್ತಣಲಷ್ತಿತಲಲ ಕೇಸು ಬದ್ಧ ದೆ.ಅಜಸೆಂತುಂಡತ್ದಾ ವಿಸ್ಛ್ ಪ್ರಾಸ್ಟಾ ತ್ ಸೆಂಡ್ ಇಸ ಸತ್ತೂ ಸಸ ಆತಾ ಸ ದ್ರಾ ಸುಷ್ಟ 

(ಗಡ 24 ತಿಸೂಯಿ ಲಸದ ಇಲ್ಲೆ ದ ತಾಂತು ತಿಂಗ 1 ಶ್ರೊಣ್ಛಸತುತಿತೆ. ಜಡಿತೆ.ಿತ್ತ ಲಾತ ಅನತಿ ಇತೆಾಸಿ ಸಭ ಬ 

ತಡ ತಕ್ಷ ತಾಳಳಿತೆ.ಆಶ್ರಾರಳ್ಳಿರೆತ ಪದತೆಂಸು ಸಾಡು ತ್ರ ಸದ ಇಗಮಿ ನಿಂಗ ಬ೬ದ ಗ 2 |. ೧೨೫1). 

ಕಿ ಚಕಾರ ತುತ ತೆವ ತಿಲ ತ್ರ ನೇತು ಟ್ಟುಮ ಇ ತಂ ತಬ ಪತ್ತುಲ್ಯ ಜಾನ ಹಸತ ನಿಂಗಳ ಸ್ರ 

೫೨೨ ಸಿತಿ ತ್ರಿಕ ಜ್ಹಿನಿಂತು ತಬ ನಾಲ್ಕು ತ್ತಿ ಬೈಂಡ್ ಇ೬1/ಮಇಸೆ ಅಯ್ಯ 3 ಯತಂಬಗ್ರುತಗಣ ಇಂಳಎಂಇಮಿತ. 

ಡು ಆ ಬ ಫು ಜಇ2 ನಿಸ ತೊಬುತತ್ರೀತಾಂಡಿಂಯ ಳೂ ಡವತೇ ತ್ನ(ಆ೫5 ಕ 

| | 



ತೆ ತ್ರಯುತಾತಕಿ ತ್ತ ಸಾಸತ್ತತ್ತಾಬತತಿತ್ತತೆೊಬಟ್ಟಾ ತಳ ತ್ವ... 
ಓ| 30069431 ತಸ ಇ ತಟ್ ಡು ಇಡೆಗೊ ವ ಕೊಂತಾ ಇಡೆ ಹೂಡರಿ ೧ ತಬ ಟ್ ವ ೯೪ ಇತಿ ಇಇ..ಅನ್ರಿಕಿಮಾನ್ ಬ್ಬ 

ಸತ ಸ್ಪಬ್ರಂತಿ ಕಾ ಬ್ರ1ಿಎ್ಳ ಕು ಸತಿ ಸ ಊಸಾಖ್ಯದೆತ ಹ ಬು1ಡಿ ತುಸ 311 ಮತವ ಪ ಡೊವಗ್ 
ತ ಕ್ಲ ಸ್ 

[ಕುಣ ತೊ ನಿಜ ಜೀಸಸ್ ತೆೊಟ ತೊಸಪ(ಬ್ತು' ಶಂಕು ವಿ  ಫ್ರಟಳಾಸ ಸೂರ ಡೊ ವರ ಬಲೇ] ಮ್ರ ಸ ತೋಡ ಶಬ 

[ತು ಡು ಬ ಅಂಧರ ಬ ಬಾನ ಪಯ ಜಟ ॥ಜ ದಿ.ಇ.ಸದುಡೊಬ್ಳತಾ ಆಇ ಮ ಸ್ಸಸಾಹ್ಮ ಆಸ ತು 

ಇತಡತ್ತುಸಾತಲುತದ ತುವ ತ ುಗ್ದುತ.ತತ್ರ ಸಣ ಬ ಟದ ಸಲಾರ್ಮ ಸ, ತು ಕ್ಸ ಬತ್ತಾ ಹತ ಕ್ಭೀಯ್ನಾಗತ್ತಮಃ 

ವಿತ ್ಷೃಣ ಇಒಂಯತ್ತುಸ ಡಿವಿಸ್ಯಸು ಇ್ರಇಬ್ಬ ದಿಸ್ ತ್ಲಾಸಳಿ ರಣ ಲ ತಾತ ತಟ 02 

ಗಾಶ್ಛ್ಇ ಮತ್ತೋ ಗಣಡುತ್ತೊನಾ ತ್ತ) ಆ ಉಜ್ಮಸತೆೊಬ ದ್ರಾ ಸಶಾಆಾಸಗನಾಟಾಡಿ ಸ್ಟ ೂದನಿ ಮರಸ] ಇದ್ರ ಚ || 

ತತ 2.38 ಆಸ ತ್ರು-ಅತಿ ತ್ರ ಶ್ರಣತುಷು ತಸ ಷ್ಟು ಬ ಸಂಜಿ ಶ್ರ ನ!ಜಿ ಕ್ರತಿ ್ಛಿ ಸಂಚಿ ಸ್ಟಾಚದಿಸ್ ಬಟ 

ದಸ ಬ ಎ ಜು ಗಗಡ್ಸ್ಅಾತ್ ಲಂಡನ್ ತು ರಾಗ ಪರ ಉಊಿ೩ದಗೆ ಣೌ ಎಾತೆಸಬ ದಕ ಸರಿ 

1] ಗ 4 ಈ | 



ಗತ 
ಬತಾಗ್ರತಿಸಂಸ್ರು ತೊಡದ ತಾಂತು ತಿಯ ತೊ ಬೂಟಲ ಬಾಡಿ ಬ್ರಣ ಸಸಿ ಚೊಸು ಇಭುಬುಬ್ಬ ತ ಎದ ಸರ ದಾನಿ ಎಜಿ 

ವ ಪೂ ಟೂ ಕ ಚಚ ಕಟು ಸಚೂಟಟಟ ಲಲ 
ಜಸ ಪರ್ಯೋಪ್ರ್ ಡ್ರೆಡ ಗಾ ಸಾತ್ಗ್ರೌಡ್ ಗ್ ತಾ ಎತ್ಡಿಸನ ೯ ಲಶ್ರು/ತ್ರುಸಢಯತೊಡತ್ರ ಹತ್ರ ತಗಳ ವರ್ಗ 

ಸತ್ತೆ ಕ್ರಾ ಕೋ ಕಲತ ಕೆರ) ಆ ಇಸ್ಪ್ಟಾ ಹಾಕ ಚ್ಛಅತಿ ತ ತಯ ತಹ ತೊಡ ಸತ್ಸಾತರ ಅಗ್/ಶ್ರೇ್ರು ಕ್ರೂರಿ ತ್ರಾಲ ತ್ ಹೆಸ ಹಟ: ಕ್ಸು ಹ ಪ ; 
| ಬಗ್ಯಾತ ಚಟ ಷೆ ಾತೆೊಅಧಾಂಕಿಅಸಶಿತಪ್ಟ್ಡ್ಸ್ಸ್ ಅದ 

| ತಾಸ ಮೂತ ತ್ರಾಮೂರ್ಕೊಡಡಾಇ ಶ್ವಾಸ ಇಕಿ ಹಾಲಾ ಗ *ಸಾಸಸಾಪಾಸ್ರ್ರಾಸೆಗು ಇಇತಾ ಇಸವಿ ಟ್ರಾ 

ಹೂತ ಶ್ರ್ ತು2ಅ ಇಂತಾ ತೂಡ್ಸ್ಸೇು ಸವಸ ಹಾಸಿ ಆಗೂದು ವು ತಿರ ತು ಹು, ಲತು ತ ಸವಡತ ವ 

'ಜಾರಾಸತಾ ತತ ತಳಿಯಗಟಲ್ಟ ಜಾತು ಸಸ] ಅರ ಬ್ರಾಕ್ ಡೌ. ಅತಿ 8ೊ2 3 ಸಲೊಲಸೂ ಪ್ವ್ತಿ್ಗ ಚ್ಛದಿ ಸ್ಯಲರ ತಿ ವಿತ್ಕುಂಯು ತಿ] 
ಲಘು ದೌಸಾಆಾಲಯೂವಿದ್ರಾ ವ ಅಸ್ರಾ ಸತಿಸ್ತು ಇಲಾ ಸ್ 

ಬು ಯಃ 

ತೀತತ್ವಣಸನ್ನು ಸ: 

ತಾಜ 
ತಾ. 

5೫೪.೬ ಇಕಾ... 2 
ಕ್ರ 2 

೫ ಜಾ” 



ತ್ರಿ ಸಾತ ಇತ್ತು ರೂರ ಜುವ ತ್ರಾಸ ಉಸಡೊಸ್ರೂಸ ತೆ ಆ ಸ” ೯ನ] ತ್ರಿ ತಸನತ: ಸ್ರಾ)ತ ತಾತಾ ಗತರ ೫] 

ಪ ಜು 

ಸ 'ಅತುಂ ಪುತ್ತ ಅತ್ರ ಮಮ್ ಹೊಡಿ] ತಿ]0ರು ತ್ರಿ '್ರ.ಹುಸ್ರಾ ಲನ ಆತಂತ ಹಹ ದಾಸ್ಟ್ರು ಇಂ: ಬಲ್ಲರು ಶರ್ಟ 

ಜಟ ಕಹುಸಡುತ್ತು ಅಸ್ಟ್೯ಶಾ ಸ್ರತ ಗೂ ೯ . | ಪ್ರ ರಿಸ ವಿಂ ಇಸ್ರಾ ಜರ. ಈ. ಿಂ ಟುಸ್ಟ್ 

ಡುವ ಧಡ ಸಸುರ ಇತ ಯಡ ಟ ತ್ರಿವಿಶ್ ಸಾವ್ರ/ತ್ರೃಡೂ್ ಸುಂ ಗುಂಸ ತ] ಇಇಲರ ತಂತ್ರಿ 

“ಸಾದಾ ಪ ಗಟ 
1 

ತತೆಂತ್ವು ಬಾರ ಊಯುಸ್ಟುತಸವರಿಕಿ ಸಸ ಸತುತ್ತ. ಪ್ರಾಂಸ/ಕ್ರ್ರತೆಸ್ಳ ಸದ ಸ/ೂತಿಾತಾಯ ಸ್ರ್ರಾಣ ಕಾಸ ತಡಸ 

ಇಸು ಸುತ್ತಾ ಮು ಸ ಸಡಡೊ ರ ತ್ ವಸಸೂತ್ಸಡ ಇತ ಏಸಸೀಕೊ್ಚ ಇಸ ಇಡಾಂತು ಸಡಿಸಾಸ್ಟೀಟ' 

*ಹೊರ್ಟ್ಯನಾಸ್ಸಿಗ್ಟ11 ಬೃಣೂತ ತಿ/ಪಾತ/ಶೆೊತ್ಸತ ಹ ಸು ತಪ ಸ್್ರಾಘ ಯ ಎಪಿ ಸುಡ ವಸ್ನಾಯಸ/ ಇಂತ ಉತ್ತು 

ಇಶ್ರುತಾತಾಕಷಾಡಗಾತ ಯ ಹ ಗಾತ್ತಸಗ ಷ್ಟ ಯಲಗತಇ್ಸ್ರಿಸತ್ತಹಾನಿ ತಾಂಡ ಸಷ್ಟ್ಪಂಸ ಸಿಂ 

ತಾ 7 ಅಸ್ಕಿ 

ಚ “ಜೂ ಇ ಒಾಕ್ಯೊ 

ಡು. 



ಗ ಬ 

ನ ತ್ರಡೆ ತ ತಾಮ್ರ ತ್ಟಡಿತೆೆದ ಬು ಸಣುತಿ ನಸೂಬತು ಹೂಟ ಭಜ ಇತ್ತಿ,್ರ 3 ಇಸ.ನಿದರ್ಗತ್ತಿ. ರ 

ಮುಡಿ ಗ ಆಸ್ಟಾರಾತ ಸತ್ತಾ ಸಂಸ್ಥ ಯ್ಯಾ ಸಸಿ. ಫಿಂತಿ) ದತ್ತು ತತ್ರ! ಅ ಕಸ ಆಾತ್ರ್ರು ತಾ | 

ಮಾ ಆಅತ್ಮುಷಾಡ ವೌ ಆ (ಡ್ರಾಮ ತ! ಇತ್ಸ್ಸಸ್ನುತ್ತಸ ಸಲಾ ದಿ ಇ ಪಾಂತ್ರ್ರ ಅಂಗ್ ಆ-ಸು ಜೂಸ್ಡಣಸ]ತ್ ಇ. ಸ ೂಡಗ್ರ್ರ ಅ | 

ಇಸು ತ್ರ ಸುಯ್ಯ್ಯಕಾ ಕಾ ಶ್ರಿತ್ರಯ ಸಪಪ, ವಿತಳ ಸಾ ಮುೂತ್ಸ್ಂಚುಡ ತಾ ಟ್ರುತ್ರ) ನೀತ ಟಟ 

ಡಾಸ್ರುರತ್ರಕೂತತಿ,ತೆತ್ತು ೧ುಅತಣ್ಟ್ ಇಸಪ್ರಾಜಾಭಿಸ ತಹ ಸ ತಾ ತ್ಟಿಸಾತ್ಸು-ಸತ್ತತೆ ಯು ಅತಾ 
| ಬಜ ಕಪಪ ತು ತ್'೨ಡ ನ.4ಿಗಷ್ಟೋತ್ ಲು ರಕ್ತ ಯಲಿ ಮಸ್ು)ನಿಜ ಆಶ್ತ 

1 ಶಾಸಕ ತುಡ ್ರಗ ಲ್ ತ್ರಲು ಡಿಇಾತಗುಕಿ ತ್ರತ್ಸಾ ಸಗ ತ್ಟಾತ್ರಿತ 9 ತಿ/ಸ್ರೂಸ್ಸ ತಪು ಸಂಯಾತ್ತೆೊಬತ ಇನೆ 

ರ೯ಡೆ1ಇಲ್ಲತ ಮೂಡಿ ತೇಂ ಟ್ರುತಾದ ಟಿ ತುಡೆಯಾಸೂಂಸ್ರ್ರಡೂ ತು ಸೂಸತೆ, ಅಸ್ಸ ಛ್ರ್ರ್ರತ್ರ್ಯಿಯ ಕಾಸ ತ್ವೇವಸಿಜನ 

ಫ್ರಿ ದಿಡುತಾವನ ಡಿ. ಕ್ರೈಪರಕತಿ ಎ7 *ಡಾ ಲಲ್ಳುತ್ತಿಸಿಯ*ಳ್ತಾತಿ ಟ್ರ ತೂತ್ 

( 

| ಇಾಂತಿ)ಸಾವ್ಾ ಇರಸ್ಫ್ರೇಗು ಸತ್ತ 

ಜಳ ಮತ್ತಾ ಸಾ ಇಡಾ 6“ 
ಕ 

೧:೫೨] 

| 



ಸ್ಟಸ್ಮಲ್ಛ ಲತಾಳ ಗಡಿರು ದಿ ಹೂಸು ತಾಡಿ ಸವ ಸ್ 'ಜಾಂತುಸ್ತ್ಯ ಡು ದೆ ಸು ಇೃಸಾಮಗೂಲ ಇಣಾಸಿತೂಡೊೊ 

1೫ ೯ ಲ್ಛ ತಾರ ಭು ವಸ್ ಹತ ಿತ್ಯಿ ಪ್ರಿ ಹ್ಛ್ತಡೆತು ಸೂ ಬಡು ಇವೂ ಇೌಿಗಅಯು 7ರ 

ಸಳಪಕಸಸ್ಚರ್ನಸಷ ತು ವ(ಳಯೊ ಜಾ ಜಪ ್್್್್್ಮ್_[್ಟಟ್ಟಟ 
([ಶ್ರ)ಮುಆವರಾ ಓಜ ರಾತತ ಮೂತರ್ಟ ತರು ಡ-ದ ಇತಿ ಕ್ಕು ಸರೀ ಲಔ ತಗಗ್ಗಭಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ದ ಪ್ರ್ರತ್ಡಿಇಸ್ಸ್್ 

'ಪೆೊವ್-ು ಡಿಕ ತತ್ರ ಸು ರ್ಜಾ್ಶ್ ಅಕು ಇ. ಸಂ)ಟ ತೊಟ ತ್ಲುಸ ಪ್ರತ ತತ್ರ ರಪ ಡಿಸ ಎಸೆಸ ದತಾದಿಕ 

ಗಡಡ ಶ್ರೋಡಿತು ಮು ಕಾಈಪ್ರುತಾಹು ಅಂತ್ ಕೂಳು ಸತ ಯಡತಿಸ ತುಂ ಸಂಹಿತ ಭಾ? ಒಬ್ಬ ತಾ ಸೆ ಸ/ಿ 

ಬಪಿಮುದ ತ್ತು ತ ದಾತಡಾಸ್ಯ ಡೋ ತಡಿ ಜಸತ ಲತ್ಮಳಾ ಪ ರ್ಗಜರಂಯಬ್ರತೂ ಮಿ ಆಯು ಗತ. 

4 ಕಾತ್ ಇ) ಎೌಧಿ ಗೂಡಿ ಸುಸಸಸಡೊತ್ಟಿ ಸಗ ಸುಲ 

೩೦೫ಗ/ಗಳ ಳ್ಳ ಬಡ ತುಡಹಿಸಸದಿಸ್ಗ ಗ ಜವ ಸುಸು ಪಲ್ಲಂತು ಹವು ಸ್ ಕೌ ಸಸಂಯುತ್ತದೊೋು ತಳ್ಳು
ತ್ತ 

ತೈಳಾಶಾಸ ಜಾ ಸು ತ್ತುಳಾಡಿತವ್ು ಕೈ ಸಾಂಯೆ ಸ್ರ) ಒಲದ ಾ-ಪ್ರುಸಾ ತ್ ಆಂಸ್ಅೂಬತಗಾಡಿತೂ ಳ್ಳತಿ ಸ್ಸ್ 3 

| 

8 ಈ ತ್ 

4. ಇರ್ ಸುತ 



ಹ ಕಗ್ರಿತಾಸ ಮಾಡಇಮುಸ್ನು ತಸ ಕೊನ ರ್ಡ್ಟಷ ಸೆ ೯ಸ್ಮತಾಡಿಯಾಗಾ ಹುತತ ದಿಂ ಭಷ ಸು೨ಾಡಲಾದಿತ್ಸ) 

ಹ (ವಶ್ಯಾತ್ರಕು ವಾಬ್ಲಹೆೊಂ ಕ ತೆಸ ಓಂ ದಿತ್ತ ಉಸಮು ತ್ತಮುಶಸವಇ'ತ್ರುರ್ವತ್ದಂ ಡಕ್ಸ್ರೀ್ಗತ ಇಸಸಇಯಗು ಆತಮ ಡನಗಿವ್ 

ಫಾ ಜರಿ ಸಟ ಹುಟು ಭೂ ಕು ಡ್ಯ ಂತಂೂಬದ ಅಲ್ರಸಾಸಾತವಮು] 

ನೆಟ್ಟ ಇತೊಂ ಶೈಬವಲಿ ಬಂದ ಮಾಡಿತು ತ... ಜೂನ” ಛ್ಲಿಸ್* ಶ್ಲಂಸ್ರಸ್ಸಯು ಸಸ ಶ್ರಡುಂಗ 

ತಡ ತಗುಸಾರ್ಥಷ್ಟೇ ಒಬತ್ತು ತ್ರ ಸತಿ ಉಣೆ 1 17ಗ್0ಸ: ಅಂಬಲ ಸ ತ,ಚಶ್ರಿಯಾ ಸು! ಡ್ಡ 'ತುಸುತ್ತಾತೆ. 

ಕ್ಷತತೆತೆರುತ್ತ್ೊತ್ರೂಿಕಾರ್ು ದಿಲ್ಲತಸತ್ವ ಜತಿ ಸವ್ ಲೂತಿ ಮೂಸ್ಳಾತ್ರು ಬಾತ್ರ ದ್ ಜ್ ಶಾ ಸಾಂರ 

ಗ ತಸ ತಪಸ್ ಶತ ತಿ ಇಾಲಾಸ್ಫಚ್ಚಿಕಾಖ ಸ್ಟ್ ತ್ರಾತುಂ ತ ಜ್ [ಸ್ತ್ರ 

_ತ್ಟುತಾಸಿತತ್ತತ್ದುರ ್ರ್ರಗಾ ಯ ಸಇತ್ಟುರ್ ಅದಮುತ್ತ ತ ಗ ಲ1 4 ಇಂಕೊತ್ ಸ್ಟ ಇರ 

ದ ಸ್ಥ್ಸ9ಿತ್ತೈ ಇ] ಸಾರರಂತು ಸಸ ಇತ್ತು ತಿ ಡತುತ್ತ ಗಾತ: ತೊತಾತಾಕ್ಷಿತತಾಣಿಗಿ ವು ಕದ, ಜಾಸ!| | 

ಗ ತ್ರ ಬರಿತ ಸಗಾಸಾಯೊಿ ಎಡ್ ಗೂಡಿನ ಜುವಿಶ್ರ ಜಗ ನ ಥೆ ಸ ಜ್ | 

ಸೋ 



ಕೈತ ಇಾಡಿ ಸ] ದಷ್ಟ ತ್ರ ಇತ್ತಾ ತ್ರೀತ್ರನಿಶ್ಹ ಜತ ತ್ರಾಒಪಚ್ನಾತ್ ತ್ರ ಮುಸ್ತತಾ ಆಸ್ಟ್ರಗತ ತ್ರ ತೋಟ ಚ ತೊಾತ್ರ್ಟ| 

ಶಾಸಿಎನ್ನುದುಲ್ರಾದ್ಪಶ್ಚಿಸತ್ತಾತಗಶ್ತತ್ತಿ ತು, ತ್ರಶ್ಪತ್ತಿಂೊಬ-ಪ್ರತ್ತ(ತ್ರಂಗುತಾಶಿತಡಾಿ/ತ್ರ್ಂಯ॥ ಸಲಾ | 
ಬಸ ರ್ಜ ಛತ್ರ ಇಸ 3 ನಜ ಪಿ ಶ್ಟಡ ಸಾ ಡಿಯಯೂಬಡತ್ತರಸಂತ್ಇಲತುಮಗ್ ದಂದಲಂಸ್ಯ್ತ್ರತಾಸಿ ವಿತ್ತ 

3... (ಒಒಒಉ  ಶ[ಟ ಸಟಗ ತತ್ತು ಇಂತ ಯುಇಾಂ ನಾಸ್ ತಳಸ ಜು ತಿ ವಗ ಇ5 ಸರಸು ಸಾ ರಷ 32 ತತ್ರ ಇಷ್ಟ ತ್ಎಡಿನ 

ಇುತತನಬತ್ತಉತುತುಹೂಣಿತ್ರಾ ತುಸ ತ ಪ್ರತ-ಪ್ರ ತ ಒತ್ಕಬೊಬಸ್ಇಲ್ಲಿಸ್ಸಿ೨ ಇಡು ರ್ವ 
`ವ್ಂಡೆಂಯು ಡೊದ್ಧಿ ವತ್ರವಿತಾವಾ ತೊ ಉಜ-ಇಲನಿಆತ್ಟೊನಿ ನಿಸರಾ ಗ್ಯ 11ಇನ ವ್ ಕ್ರಸ್ತ್ ತ, ಅತ್ವ ಸ್ರ 

ರಷ ಸುತಿಸ್ಪಿ ಆಗ್ರ ಶತ ಯತ್ರ ಪುಣ್ತೂ ತ್ಯ) ಅಸ ಶಾ ಲ್ರು ಈತನ ತಿ ಶು ಖುೂಜ ಸತಿ, ಆತಿಯತತ/ಶತ್ರಳ| 
ಆತಿಶ'ಪೊ.ಅಳುಆತ್ರಳು ಕ್ರತಿ ಅತಿ ತು 3(ತ್ರತಿ್ರುಸ್ವ ತಿ: ತಿತಿಸ್ರ ತಿ ಸ ಸತ್ತಿ ಅಸೌ ಸಂತ್ರಾತಿ ಸು ಇಯು. 

ಸ್ರ) ತ್ಕಾಸಸು ಒಡಸಬ್ಬುಸ್ಳಗ್ರನ'ಅಿ ಡು ಮೂಣಿಣ್ಣಾತಿ ಇ ಇ ೂಂಕೊತ್ತಿಲಾತ್ರ್ವೈಸು ಪ್ರ) ಜತಿ ಪ್ರ ಮಂತ] ಇಲ್ 

ಕ್ಷಂತು.ಅತಿ ತ್ರೇಯೊತ್ರಿ ಒಂಸಡಅನುು, ಹ ತ ೂತೆಯೂಸು ಸದ ಎರಾ ಕಾ ಹೈಸಗ್ಪಟ್ಟ ತತ್ ತುಂಷುಚ್ಛಿ ಇನ! ಅತು ನ] 

ಗಿ ಕ 
.್ 



ಇ ಯಾತಿ ರರ ದಷ್ಟ ಡು ಬ ಕೂತರು ಮುತ 
೬-ಡ(ಬ್ರು ಶ್ರ ಸು೦೮೦ ಅಸ ಸ/ಲಾಷ್ ಇಡೋ ತ್ಲ್ಲುಸ್ಣ ಸ್ರ ಜಾಲಶಾತ ದಿಂಜ ಥಿ ಗುತ್ತಿ ಸವ್ ಜೀ 

ಜುಶ್ಶೆಶ್ರಸ'ನಾವರ ಆತರ ತ್ ಸಾಡಿಸಸಿತ್ತು ಸರಿ ದಿಂದ ೪] ಮತ್ತವೂ *ಸ್ಸಿ9ವಿದಿದ್ಟುತ್ತಗ್ತ್ತಾ ಡೊ 

ಜು ಡೊ ಸಸಿ ಆತೇ ಉಲ್ಟಾ ಸಗದ ಬಭೂವ ಣದ ತಿ ಯುಗ್ಗಸಗುಸಗಿ ಪಸರ ಹವ) 
ಷಾಕ್ ಪೌಷ ತಚ್ಚ ಗಜ, ಇ ಉದ್ರಿತಗಗಲ್ಲ ಲ್ಲೇ) ಡಾಕ್ರಿತ೯ರಿಸತ ಅಷ್ಕೋೊಪ್ಸ 4" ಮ್ರ ತಗಡು « 

ಅಸ ಬ ಅಪ್ರ ಅಡಾ ಸ ಕ ಮು ಸ್ರ ಶೀರ್ ಇನ ತು) ಗತ್ ವ ಸ್ಟ ತ್ರ ವಾತ ಇಇ ಇಸ 7 13332 

ಕಾಂಪ್ರ್ರುಕ್ಕಡತನ್ರಧಾ ಶಾಲಾ ಸತೊಬತ ಸಸ ಎ ೯ಟ್ಲ್ಲ್ಷಯ್ ಜೃಂತ್ರ್ರರಾಂಸ್ಕಡೆ ಎಸಗಿ ಸ್'| 
ಜ್ಲಿಡೂ ಸ್ತತ ಮೂಸ್ ಸ್ಕೊಸು-ಜೆಂಲಿಲ ಗಗ 1 ಜೂ ಸೃಜ, ಅಫ್ ಸಸ ಷ್ಣ ಹತ್ತ 

ವ್ಠರ ಇಗ ವು ಜಾ ಗಾತ ಯು ಜೃಜಿ ಮಾಸು ದಹಲ್ಲಿಸಾಲ್ಯತ್ತುಇಣಪಿ ಆಜ ಸಸ ಕೆಚೆಸಕುತ್ತು ಜತ್ಣಾಂಸ ಪ್ರ 
ಗ ಇತ್ಟಿವೆ (ನಸ ಡಿಎ ಶ್ರರ್ಶಾಲ್ರಸನ್ ಶುಸ್ತ್ಸ್ರೆ ಓಲ ಪರ್ಗ್ಗಜಸ್ರಿಸಾ ೩ ಯಸಗ್ಗೂತ್ ಜೃ ಇಸ್ ಇಸ್ ಹಂ) 
ಇ್ರ್ಹಯ್ ೬ ನರಾ ಜ್ತ ಹಿತ ತ್ತಿತ್ತು ೫್ಐ್ಕಲ್ಲೈ(ತ್ರರ ಔಂಸ್ಶಿ-ಶ್ರುೌ ಒಬಬಾ ಇರ 



1 ಎತ ಇತಯ ಎತ ಪ್ರಿಹಾಮಿ ೦ಯುಇಗ್ಗಷ್ಟ್ಣತು ಮಾಲ್ರ) ಸಕು ತತೈಸ್ಟೂಡ ತ್ರೆಪಡು ಾವಿ ತಕ್ಕೋ ನ 
ತಡಸ, 

ಚಟು ಟು ಚಟ ಎ ಜಾಜಿ ಜಾಸ್ದಿಗಸಫಸ್ ತೂಗ ೨ ವಸಡು ಇ ಲ್ರಂಡು 
(ಇೂಸ್ರೆಆಾ ೨ಡಿ ಮುಅಹ ಜಸು ಸ್ತಾತೊೋಬ ಇಲ ಭ್ರಷ್ಟ ಕ್ಯ ಬಾೂನ್ಡ ಬ ತ್ರು ಹಾದಿ ಸದ ಇ5 ಜಾಂಸತ್ತುಸಿತತ್ತ 

ನಿಜ ತಾಸಕಸ್ಪಾಷ್ು ಬಂಡ್ ಅ ಇತನ ಯಲ್ಲಷಾ ಸುಗಗ ಗಾಡಿ ತಳಾ ಗತ್ತ ಹಗು ವಿ ಒತ್ಇ'ಡಲ್ಲತ್ರೈತ! 

(ತೀಟಳ್ನವಾಡಿಇ ಯರಗಲ ತಡಾ ಇದ ವಸ್ ಆಯ ಸ ಬುಸ್ ಶತೈಸಲನ್ಸಣಹ್ಯೂಸೂ ಮಿಯಲಸಗತ ಪ್ರ) 
ಆ ಗಜ ಶ್ರಂಗ ತಕ ನಸ ಡಮ ದಕ ಟ್ರತವು ಇ ಬಸು ರ್ಪಪೂಸ್ 

'ಗಜಳುರಾಬಹತಿ ಶಾಲಸ ಔ ಗಗ ೬ ಗತ ಸಹರಾ ಸ ಬಯಸ 
ಸ್ನಾವರಿ ಆಾರ್ಶೊಬ ಸಾಮಾ ಜಾನ ಜಡಿ ಫಾಸಣಂಸಂಇಡ ಸಮತಾ ಹವು ಜಾಯ್ “ಚ್ಟ ಪು 

ಹ ತ್ಯ ೯ಾ)ಸುತ್ತಾಮಾತ್ರ್ಯತ್ಸಶ್ರೂತ್ತೆ್ ಬ ಬರ ವತ್ಹ್ಯಗೂತುಗ್ಗಇ್ದು ವರಾ ್ರಕತ್ತುಡಣ ವಿಸಯ್ಯಜನ 

ಹೆಸ ಕಟ ವನ್ಯ ಜು ಆಯೆಸಿಗೆಮಸ ಇಬ್ರ)ತ್ಮಡ-ಗು ಜ್ನ [ಹೂದಲುಸಿ ಮಡಿ ದ್ಲು ನ್ಯೀಚ್ಛೆರೂಡಿಲ ಗಾತ | 
| 

ತೆ ಹ 2 ಮ ಕ ಇಷ್ಟಾ ತ್್ ಷೆ ಕೂ 



ತುಲ ಸಾಗ ಸೈಡಗೂಡ್ರಿ ದಿಸಾನಾತಾ ಮಯ ಇ ಸಣ್ಣಿ ಲತ್ಮ ಲಾಜ 25.20 ತಗ ಸಟೆ 

ಇಳಾ ಮೂಡ್ 39೯೫1, ಬಲ್ಳತರ್ತಿ ತುತ ಇಲತ್ಕಸ ಶಿಷ್ಯ 3ಡಇಂಸ್ರಿ] ದಾ ಣಿ ವಡಷ ಡು ಜಟ್ಟ ಜಗ: ಶಿವ್ರಶ್ನೇ! 

ನ್ರಿತತಾ ಪಲ ಸಸುಡೌವಿಸಗೂ ಣು ಮುಸು ದ 94) ವ್ ಇಇಕ್ರವರಲುಸಾ ಡುಪಿಸ್ಓ ಔಬ್ಬಂಟ  ದಡ್ತತಾಳಳ) 

ಆ ಸ್ಸಗಸಿಗವ ಡಾ ನಿಜೂರೂಡೋಬಸಳುದ್ದ ತಡ ಉಾರಾಸದಿಂ ಗು ದಿಯೂಸಗುವಗುತ.ದಿಸ ಪುರು 
ಅತಿ ಸು ಲ ಸುಜಸು ಸಟ ಖ[| ಸಅಸಾಇತೊಬ್ಯಾತ 6 
ಗ್ಪ್ರಲಾ ರ್ರ ತ್ರ್ ಸಾವಿ ಯೋಜ ನಾಂತ್ಸ ದಲ್ಲಿದ್ದ, ಮಾಲ್ರ್ರ ತ ಟಾ ಸ ಚ ಂ.61 

ಆರತ ಡ್ಯತಾಡ ಇ/ರ೯ಥ್ಯಾಗು ಮಚ ್ಸತ್ನೋ(ಪ್ರಶ್ಷಪ್ತು ತಾ ಪಡು) ಗೂಡ ಕ್ರೆ-ಗದು ೧ ವಿ ಸತ್ತು ೧೫೬1 
ಜಃ ೦೫೦೩೨37 ಗ ಕ್ರತಕ ಚಪ; ತ್ತುತರಲ ರ್ಗ ಸ ತದದ ಇ್ರ್ರಾನ' ದತ ಶೌನಕ ೫ 

ಕಿತ ಪನ ಸಳ ಬಬ್ಬತ ರಲಲ ಉಾಳ್ರದೀುತ್ತುತಿದಿಗ ಪಡುಡು ಚಿತ ಸಿ. 
ಘಾತ್ಯಾಸಸಾವು ಆ್ಗರೂಚಿ ಇಡಾಸಿ-ದುೂ ತಸ್ ೯೫ತನಜ ಛಾ ಸಜುತ್ತ್ತವೂಾ ಡು ಸುದಿಸನಸಗ ವಲಾ ಕತ 

ವ.4೦ತ್ತೋಜ ಸಾ ತ್ತೆದಲ್ಲರ್ಡ/ತ್ಸಡ್ಇಸಂಸ್ಸ್ವೆೋು ಬ್ಯಜೂ ಸ್ಟೆಲ್ಲಾ ತಾಪ್ ಡಿ ಶ್ರೂಮ್ಲಪ್ೌಾಡಾರತ್ಇಡಿಯೂತ್ತಿ, 



4... 
ಬಜ ಜು ಗು ಚಾಟು ಶೂ ಆ ಚ್ | 

| ಇಡೌೌಸ ಮಾಡ ಸ್ನೋ ಸೆೋ ಸತ್ ಮೂಡಿ ತಸಲಿ ಇುತು.3.ಅಿತ್ವಪ್ರ್ರೋತ ಇಪಾಹಿ ಬಳ ಸಂಜಿ ರಾವಾಡಿ, 

ಜಡೆ ಸತ್ಟ ಪ್ರ ತಾಂಡ ಶುತ್ರತ- ಜಾತು ಇರ್ ಪ್ರತಿ ಆಸರು ಸ್ಸ್ಸ್ತ್ರಂಸು ಸಟ್ಲೀದಾನ'ವಾಧಿ ತಾಸು ಹೂಸ ರೂಫ್ 

'ಳ್ಛ್ತ್ರಿ ಹೂಡಾ ಇರ ಜೃಾಯಾ ಡು ಪಾಗ್ರಾ ಈಜಿ ಅಸ ಭ್ಲೀಣ್ ಮುಂತಿಯುಡಾ ತ್ ಒಂತರ ಫಾಸ್ ಪ್ರಶ :ಆ ಮುರು ಇಾಲೈಮಿವಿಲ 

ಇಡ್ಸುತು ಪಲ್ಲತಹಲ್ಲಯುಂತ್ ಇದ ಉಡು ಷ್ ಎದಹೊಬುವ್ ತೊಡಗ ಶೈಥ್ಟ ತ್ರ ಸು)ತಡಣ ತ್ಡು ಬರಗು ಸತ 

ಒಡ ಈ (ತ್ರ ಪ್ರಾಹತೊಡಗಸ್ಡಾತ್ಷ್ತೆ ಸಗ 9 4ದು ಲತ್ತಅುತೊಸ್ಸಳಿಸಷ್ಟ್ ಪ್ಯಾಥಿ, ಲ 3 2ಂಕ್ ಸ್ರ ನಿಡಿ ಇಸ್ಟ್ ಡತೆ್ 

ನ್೦ತು 'ಪ93 ತಾಸ ತ್ರಾಸ ಸೊಡ್'ಸ್ಟಾತಪಾಷ್ಮೀಲಸಿ ಯ್ ಭ್ರಂಷಿ ಗಸ 6ತ್ಟ್ರ ಮೂಸ ಯುಡ ಮಗು ತ್ತೆ ಕೋಡ ಷತು 

೫ಪಟ್ಟಿ ತಸ ಡ.ಅಶ್ಷಸ್ಕಂಸತ್ತೋಳು ತಸಷ್ರಲೂಸ್ಗಳ್ಗ ಸತೆೊಬ್ಬು ಪಡ ಲಾಸ್ ಡಬರ್ಸ೯ಸ ಸ್ಟ ಮು ವಿಸ್ತ 
ಳು ಜ್ನ ಜಾಸು ಓಲ್ ಲ್ಲಿಂವಿ ದ್ರಾ 4೪ ನಾಸಲರು ಸಂ ಸ್ಸೈಫತ್ಯ್ಗೊಂತೆ ಎರ್ವ೯ತ-ಡ್ಟ್ರುಡ್6 ಇ ೯ಕತ್ನ್. 

್ ೨೬3 ಕಡ್ ಇ ಠ5ಇರ್ಣು 
ಚ್ ಜಾ ಲ್ಭ ಜಾತಿ ತು ಸೂರ್ | 

ಹೆ 

ಪಿ | 



ಫಬ್ರತಗು ಕೊಂಟಾ ಸತ್ಕಾರ ವಗ ಆತ್ರಿಸರಾಡಿಸಸ ಆತ್ರ ಲಾತ ಓನಗ್ರಸತ್ತಾ ಯಶು, ಪ್ರಾತಃ | 

| ಯು ಬು ಪಚ ಕಟಕ ಟಟ ಕಕ ಜು, 

ತ್ ಢೂ ತಗ್ಗಷ್ಟ್ ಇ0 ಮುಮಗಸಸಿ ಸ್ರ ಅ ತಾಶ್ರಿತ್ಇ1ಬಲುತಾ ಶ್ಟ್ಜಿ;ಇಂತ್ರಾಂತ ಇತತ ಶೆ:ಹ್ಬ ಡಡ 

ಇಡುತಾಣಾಸ್ಮತ/ತ್ರೆಉಸ್ರ್ರೆೌಯಂತಆದ್ ಡ್ ಜನ ಹಸಗ ಚತ044 ರ 111.20 4 

ಹ ಸ ಜ್ ಶಾಳ್ಗತಿ9ತತ್ತುತ ಇಂತ್ತಸ ರ ಫುತ್ತಾಸ್ರ ಹೂಸ, 

| ಜ್ರತೈತು ಇತತ ಜಚ್ಟ ತಾಸು ಸ್ಪ ಇ ತಗಣ ಪ್ ದ ಕವಯು ಫಿ ಇಳ ಸರಕಾ ವ್ ಹಸಾತ ಫನ್ 

ತೂಬಿನ ೯ತಸಲ್ಲಿತ್ತು ದಶಾ ಒಸ್ರ್ರತ್ಸ್ಹಸೂ ಸಗ ಗಡಡ ರಾಟಿಸು ಎ೯ ಇಲ್ಲಿನ ಜ್ ಪ ರು?! 

ಸುತ ಶ್ರ ಜಗತಲ ಪ್ರ) ಸೂರಾ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸೂ ಹಲಸು ಮುಸು ಖ್ ಕ್ರಷ ೪೨ ಆಸ್ತಿ ಮು ಡಡ | 

ತೆ ನ ಜಾ ಪುತ್ -ದ್ದ ಕಂಡಿ ಸರ ಬೃಷಾ ಕರಾ ಇಳಾಳನಿತ್ಸತ ಸಾಸ್ ತಾನ ಯೂ (ತ್ರ ಆ ಸಥತದಗ್ಲ ಸುತ್ತ 

ಹ ಲ ತೂ ಒ೬ ಶ್ಯ ಜೀ (ಸಜ್ಮಾತೂಸ ತ ಸ್ಗ3ದಲ್ಲಿ ಡ್ ಲ ಸ16 ಎಸಿ | 
( 

೧೩೯।| 



ನಾರಾ ವ... ಹಾ. 

| 
೬ ವತ ಡಟ್ಟ(ಲ್ರ ್ ಜ್ಫ ಸಇ೩93ೂಾ15 ವಲ್ಲ ವಿಶಾಣು ಡಔನಸಇಂ(ತ್ರಾಸಾಸಬರ್ವಗಾಡಲ್ಟ ಸ. 

ಲ್ ನಿತಿ ಸಾತಿತುಳಾ ಸ ುತ್ತವಸ(ತ್ರ ಡೂಕಡಿಂಯ ಈಾಪಸು ಸಮಸ ಜೂಸು ಜೊಬಡಿ ಇಂತಿ ಷ್ಟ ಸ್ಟೆಪ್! 

ಶ್ ಚ್ಚ್ ಜುತ್ರಾತಾತ್)ತು ಡೃತಾಗ/ನಿಲ।ಡಿ ದ್ದು ಸಂ ವತ್ತತಗಗಸಇ/ಡೂಸ್ಶ್ಲ್ರೀಡ ಸವತ ಎಗುರಿ ಇಸಡಳೊ 

(ಹ್ಸಭತ್ಲ್ಭ ಜು ವತಮ್ ಡಹ) ಇಇ ಮೊಲ *ಇೌಿಡ್ಗಡಿ ಸಕ್ರಿ ಡಾಶಾ। ಸತ್ತೆ ಸತ ತುಳು ಹೇಸ 

(ತತ ಬಖುುಡಾಮ ಡೈಹಸೈಶ್ಛಾಲಾ ಲವ ಡಹ ತೈ ಜಾ ಎ ಊ್ಬೋ್ಬ ಜೈಜತ ಸ ಗ್ ಯ ಟಟ ಲ್ಚ 

| ತೆ ಪಾಸಲುತ್ತತಹಿತುೂ ಇಡ ರ್ರಿ ಸದಿ ಶಾಖಗಾಸ್ ಅುಸಸ್ಕಸಮೊಲಡಟ್ಲಸಡ( 

ರಿತಿ ತ್ಡಿವ್ರು ಶ್ರಫ್ರಾಸನಡಪ್ರುಟೆ ಸಕ್ರಿ ಇಷೂತಿ ೯ಬ ಜೆ.ಅ ಗ (ಪಜ ಬಜ 

೨ ಓಜ ದುಗ ಟಗ ಇರಾ 
ಡು ಬ್ಯಶ್ರ]ಪ್ರುತಜಾಡ ಸ್ಯ ಸ್ರಾಹಟತ್ರೆ ಸಂತತ ಇಲಶು ತಪ ಇಗೂ ೂತ'ದತ್ತಿ ಇಂ ಪರ ಇಡೂತ'ತ್ | 

ಫ್ರಿಜ್ ಡ್ಮೊಲ್ರಾ) ಪ್ರಕ ಸಳ ಎ ೨೫ಸಲೂಸ್ಯತ್ತಾನಾಸಿ್ಮ “ಿನ್ದ್ಲ ತಳ್ಳ ತುಳಷ್ಟೊತ ಬ ಕಸಡ್ಮಆಸಡ 

ಲುಖಇತ್ತ್ನಣ ತಿನ ಸಸ ವರ ಲಡಿಂಡಿ। ಸುತೆ ಕತತ (100225 717 ದರ್ಗಷಾಳಿದಾ 

ಸ್ 



| 

ಸಲಹ ಚತು ಸಶ್ರಪಘಸಗಕಳ್ಲ ಶಿತ್ ತಗೂಡಾ ಇಂ ಹುಎಳಗಿತು1ಳೇಅಸಿತ ಲಾ ತ್ರುವ ೨ ಉಡಿ ಶೂ ತ ' 

ತಕ ಲ್ ಫೀ 

ಧಾಂಸ್ಸರಸಾಬಹ್ಮಲಸ್ಯದು ರ್ವತ್ತೃಮೂಡಳ ಇಿತ್ಯಿನ್ಛ್ಲಿ ಪ್ಪ್ರು್ಪ್ರಃ:ಲ್ಳ ತಾಸೆ ದ್ದ ೂ ತ್ರಿತಿ ಉ೨೬ಯೇಸ ಷ್ಟ, ಹಂದ 

'ತುತಾಸೈಲಗ್ಒಣ್ರೆಲಸಬಶಾಡಸೈಲಗು ಡೈ ಲತ್ಟ್ರ ತು ತ್ಟಮವಾಾಸ್ಟ್ ಒಡ 'ತಳರಿಲತು ರಾಸ ತರೂರ್ ಣ್ಯ 

ಗ್ೆ ಜಾಸಸಡೋಬತ್ತೀಲಇಗುರ ೯4 ಎಇದಿತ್ಕಿಇಸಅಸ್ರ್ರ್ಪ್ರ.೬1 ಸುತ್ತ ೬೪ರ ತ್ಳು ಶಿಂತ್ರಿ ಸ್ಟಡಿ ಇಸ್ರಾ ತಗರುದು] 

ತ್್ ಜು ಲ:ಸ್ಟೇೈ ಡೂ ಆತ್ರ ಸ ಬಲ] ಹುನ್ ಸ್ ಪರತ ಜಾತಕ ಚ್ ಶಿಬಂಡಾ| 

ತತ ಬನದ ತಾತ ತು ಹು ಅತಿ ಶಿಸುಲವೇಟತ್ತಿಲಸ ಬರ 3ಈತ್ತೆ ರನ ಜಕ್ಕ ಪ್ರಶ ಜ್ನ 

ಟತ್ತಾಶೂಜಷೂ ಬಂತು ತಸ್ ಸಂತ್ 29/ತಾಸತ್ರ ಆಹ ಕಲ9 ೩ತ/ ತು ಸಂ ಸಾಸು ಡಡ ಕೂಡಿಸಿ. 

್ರಾ್್ರ್ರಡಟುಸ್ಸಂತ ಅಗ ುತ್ರಾಸಾಗಗ ತಷ್ಟುದವ93/ ತತ್ ಸು ದ್ರಿಗಷಸಾರ್ನಿಇಮ ಗೂಸ್ ಸಾಸು ಕ್ರಿಂಸೃತೇು[ 

ಕ್ಸ ತಂತ ಸ್ಟ ಕಾೂಾ ತ್ತಾ ತರ್ಪಣ ತಿ ಲಸ ತಳಿತ ತಯದ ಉಚಿತ ಸ 



ಆಸು ಇತತ ಸಲಾ ದಿ ಡಿಆ ಸ್ ಚಕ ಸಪ್ರುಮೂಣತಿ ಸದಿ ಶಾಲಾಸ್ತ/ಲಾ ತಡ ಗ ಅಾಂಯ ತೂ ಸರ ಕಹಾನಿ ಇತ್ರರಸೂ 

ಆೀರ್ಟಿತ್ರಸರ ತ್ರಾಸ್ ಗ್ಗ ಡಕ ಲ್ಲ ಜತ್ರ್ರಮ ದೀ ಕಾನಂೂದಪ್ರ ಕಜಾರ್ವಕ್ರ 3ಿ೦ಗುಂಬನಾ ವ ಡೇಯ ಸಲಗ 

ಸ್ಯಕ್ಕಿದ ತತ್ನಣ ತಾಧ್ಮಿಡಲ ತಿಹ್ಮ ಗಡು ತ್ರಹೂ ತ ಡ್ ಡಿಸ ಸೂ ಇ” ಶ್ರಿ ಷರ ಒಹ್ಯುಸಗಳ (ಕ್ರಮ ಜಾಕೊೋಕೋಸ್ಗ್ಇ7 

ತಡ್ಕುಯೋಯ ತಾಂತಡ ಪಜ್ಚಿಹೂಲ ಹ ತ/ಗಸಿಸ್ಟ್ ಮೂಡ ತೊಂಳ್ಳು ಹೊಸ ಸ(ಕ್ಟಂಡ ಕೋಡಾ ಸ್ು ಹಾವಿಸ ಯೋ ಸಸರ 

ಸ್ಟ ತು ತಾತಿಸಯೋಜಸ ಡು ಸದಾ ಸತ್ತಿ ಫೊತ್ತಗತೂಢಿ ಯೂತ್ ಗನಿ) ಲನಿ ಸ್ವತ ತುತ ತಕ | 

ಎಸ್ಸಿ ಸಸ್ಲಾದು ಪ್ರ ಪಾಸಿನ ರಗ ಇಸ್ ಮ್ರ್ರುಆ ಬಸು ಸಸಳಸ್ಇತಂಗು ಛ್ಲೀಟ್ರೌಕು ಒಡ ರಾತ್ಮಿವ, ಮಡೆ 

ಕ್ ಫಾಮ್ಸೊೊಂಡ್ ಇಟಾಗೂರ್ಸ್ಟೇತ್ ಮುರು 4ಸ*ಓಸು 
3 ತ್ಯ ಒಬ್ಬ ಭಂ ರ್ರಾಸಣೈೆ ಇತ್ರ ಸೂತ ತ್ತಾಳ್ತತೆತ್ 

ಭರತು ಎತ್ಸ್ಹಿಒಹಿಸುಸತ್ತುಂಹು ವಷ ಸೋ ಹಹ ದ ಗದ್ದ ತಾ ಔ ಸಾಮ್ ಸಸಆಸ್ಇಓಸಗ್ರವಷ] ಸತು ಸುತ್ ದ 

ವಂಡಾಸಣತು೬ 
ಇೂ.ಿ.ಡುಡು ಡಿಸ್ಟ್ತ್ರತಸರ್ತಿಣ ಓಣ ೯ 8 ಇರಿ ಜಸ್ ಗಗ ಜ್ಲಿ(ತ್ರ ಸು 13 ಸುನ 

ತಣ ಸ್ಟ್ಪಜೆಸತಿೊ ಬ್ಬುಪೂಸಿಇಸತತ್ ಪ್ರಾಸ ಆ ಅ ಗ್ ಸತ್ಯ ಸುತ 1. 
೨ಎ 

ಟಂ 
ಹ್ 

ತೆ 
ಹ್ ಒಟ 

1 ಟಾ ಟ್ರಾ ಬಕ್ಕೆ ಟೆ ಸಹ ು ಹ್ ಈ ್ 



| 

ತುರ್ಚಿತ(ೂ ಸ್ಲತೆ- ಬಹು ಡ9ಗ, ನೆ. ಇ ಹರಡಸೈಲಸಹಿಡುಪಣ ನಿ ಓಲ ದ್ರಿಯ ಹಸತ ಬಹ್ಅತೆ ಸು)1ಶ್ರಿ | 

ಇ ಯೂ ಆಸ್ರಕ್ಷಷ ಬಲಾ ಸೂಸ್ಟ್ ರಸ್ ಸತು ಸಸ್ರಶುಹೂಒ(ತಹಿಷರಂಹ ಸಿ ರ್ನತಸು 
ಶಣಿತಇಸಸ್್ಲ ಪ್ರ: ಸೇ ಉಷಾ ಟಿ) ತು ಶ್ರ ವಲಾ ತಾಸ್ರ ಜಸ ಶಿಬ ಇಗತ್ಸ* ತಿಶು ಡಾಗಿ] ಪ್ರ ತ್ರತದಳಾ 

| ಶ್ಶೂಸ್ಇದ ಗಂದ ದಸಯ ಕಿರ್ವ ಇು)ತು ತ್ಕ್ತೆಡತಾಚ್ಲಂಗ್ಸಾ್ ಬಾ 

ದುಷ್ಯ್ತಿನಿಜುತ ಸಡಾ ತೂ ಸತ್ತಿಸಷ್ಟೇಕ ಗೋ ಸಿತಆ ತತ ಕಭತಹ ತಕ ತಗ 
ಶ್ರಮಪಾಹಸರ ಹಬಬ ರ್ಡ್ಮನ್ಇೂಂದ್ಶಿೂತಾಸ ಹಿಂತ ಸಾಸ್ೂಯಸುವಿತುತ್ತ ದಿತಿ ತಲ್ಲ 'ಸಿಲಶ್ರೆಸ್ಟಶ್ರು್ತ್ 

(ಒಳ್ಳುಹೂತ್ತಿಳಿತ್ರಂಯು ಒಸ್ಯಗ್ಬಾಡೊಡುದ್ದಿಧಪಾಇತೃಡೊೋಜ ಸ್ವಶಾಲಂಗ್ಸ ಸಸ ಇಡಾ ಕೂಯೊ ಒಹೋ ತೂರಿ ಸ ಇತಿ) 

“ರಾ ಆತೋ ಪ್ಪಾಡ್ಸಾಸ್ಗಸ್ಸ್ಕಿನಿಜರೂರ್ ಭತ ಶ್ರ ಅಸ್ ಕಾಜ್ರಸ ಅಂಗಡ ಆ,ನಷಾಧಿತ) ಅ) £ವಾಡಿ9ತ್ರಅಯಂ, 

ಸ್ಯಗಪ್ರೆವಿಸಾತಾಶತವಷುತ್ತಾಗಗಟ ಟ್ರ ಡಿ ಕಸಇಸುಸ!ಸ್ಟೆಸ ತ್ರ ಸ್ಟ್ ತಾ ತರ ರಂಗ ಜಸ ಗ ರ್ಜ 

“ರು ಸಚಿ ಬಚ್ಚ ಬ್ ಗುತ್ತ ಸಾಹು ಅಷ ಸಸ್ನ ಗಾ ಗಗಳು ಸತ್ತ ಸ ತತ ತ ಎ 277, 3711.13... . 

| 
ಕ 
ಟೆ 
| 
ಸ 

ಇಲಾ 

ಬತ ಾ್ ರ್ಪಟ ಲ್ ೯೯ ಸೂಟ್ 



ಈ ಟ್ ಸ್ಟ ್ರ್ಪ್ಥ್ಡ ಹ್ ದ್” ೫” 

ಕಪಿಲೆ ಸು ಸ್ಈಲಯ ಯುತ ತಾಂಡತಿತಾಇ್ರಾ ದಮಾದಧ ಭಾಜಕ ಇಮೋ ಇರಿಕಿ-ಗಭ ತಂತಿ ವರ ರಂಲ ಡಾ 
ಜಾಂ ತಪಸಾ) ಇ ಡೌ ಸತೋಬತ ಸ ಸತರು ಡೈಶಾ-ರತಯ ಇಡು ಜೋ] ಇ ತ್ಸಾಷು ಆಂಸ್ಸ್ಕೈತ್ರಹು ೆ 
ಏಕೊ ಬ್ರಾಳುತಿ ೯: ಪ್ರುತ್ತಷೂರ್ಾರಾ ಶೇ 8ಬ ಇಂಜು-ಕಾ ಸಲ್ಲಿ ಇಗುಸಸೈಲಷಬಸ್ಕುಯಯಿ ಬ ಸತಿ 

ಪ್ರಶಸ್ ಇ್ರು್ತತ್ತೆ9ು ವ್ಸ್ಮೂ ಗಟ್ ರಸ ಉಲ ಸ್ಸ್ ತ್ರ ಸುಧ ಗ್ರ ಇಳಾ ಬ ಸೊಸ್ಬನರ ಎಲು ಇಾರ್ಜೇಕಣ್ 
ಎ ದಷ್ಮತ್ರೀ್ತ್ರೈತ್ರ ಹುೂವಿಸಾಯಿಸನ ತಿ ತ್ಯಾ ಅತಾ ತತ ಡೋ ತ ಏಸಾಲ್ಯ ನಜ (ತುಸು 

ಬ್ರಶ್ ದು ಸಾನಾಸತ್ಛ ಮಂಜು ಸಾದ ಮೂಡ್ ಜೆಟ್ಟಿ ಮುಂುಸರೂಸಾಸತೊೂ ಇಂ್ಲಸ ತತಾ ಸಇಲ್ಬ) ಪ್ರಷ್ಣುನ 

ಆ ತೌೊಸಿ್ಟ್ರಷುತಸಬಹ ಡಸ್ ಡ್] ಸರು ಆಟಾ ಖಾ ಚಟು ಹು 2ಜಿ ಜು ಇನು ಸತಗ 133 

ಆ) ಇಸು ಯ ಸಾಡ]ಶಾಬ್ಮಸೂಸು ತ್ಪೆಸ,ಸ್ದಿಸುಳಿವ್ ತಾಲುತೆ ಗುಗ ತ್ಮು ಲ ಇರ ಎಸ ಇಲ್ಲ್ದಾತಾ ದಿಸಾ 

ಇ ಪ್ರಸ್ ಸ ತೊಡ ಪಡ್ ಪ್ರಪಾತ ಪಗಾಡುತಾಯಯ ಶ್ೊಡ ದನ್ನ ಸಸ್ಯ ಯಸ ಸ ಗ ಸ 

ತೊಲ ಲ್ಪುಲತಾತ್ಸ ಆವತ್ತು ಟ ್ರಶ್ಸುಇಡ ತರ್ಜತ ಸತ್ರೇ ಡೊ ಒಸಡು ಲು ಬತ್ತೆಷ್ಲಾ 

ಅ ಸೂ ್ಸ' | 
ಜಟ ್ಮ ”.' ತ್ ಜಾ ನ್ನ ಜ್ 



ಪ್ರವಾ ಪ್ರಣ ಅ.ಸ ಈಸ ಟು ಸೂತ್ತಾಡ ಂಸಾಗುಬಂೂಳಿಗ ಇಡ “ಉಸೇರಾಸಮುಢು ಒಪ ಆಯಿ ಜಮ್ 

ಜೆಂ ಇಗ ಬಾಡ ಬಾಲಸಾಲಗು ಇ ರಾಧಿ ಸಗಲಾಟ ಬವರ ಉ0ಜ ವರ್ಣವು ಇತರ ನಿತ 
ಇನಿ ತಂ ಇಾಾಡಜೂ-ಡ್, ಲುಸ್ಗಸಾಡ್ ರಂತ ಡೊಡ್ ನತ್ಯಾಡಿ.ಇ ಡೂ [ಅಾಲಾಂಡಿಇಡೂ ಹೆಸ ಧಾ ಸಿ. 

ಇಸ್ಟ್ ಕುತಾಹಿಕೊಡಡ ಕಾಮಿ ಜಡ್, ಬ ಸ ಗ ಷ್ಟ ದಿಂಷುಸು ಶಿತ್ 31 

ಅರತ್ತ್ಟೊತ ಇತ ತಸ ತ್ ಇತ್ತೇ ತು ಸವಾಣೂಡೆಸತಿ ಆಸ್ ಯು ರಷ ನಾ ಸಪಪ ತೆಗ) ಬಂಶ್ರೊಗ ಡದು ಸಸ್ಸ್ಛೇಟುಡೆ (್ರತ್ತೋಪಸ ತ ಪ್ರಜಾ ತಿಸಗುಅ ಸ್ ಶಸುಭ್ಲಸ್ ಸಸಿಗಳ ಸಸರ “ು ಮ್ ಸಸ ಎತ೫2 1! 

೫ ಇ“ರ[ಪಲ ಯೂ ಸ ಸೌಹಾಸತ (ಶೊ ಡಿವತೂ ಸಣ್ಣು ತೊ ಶಲ ಇದ ವಂತ ತತ್ರ ಇ್ಕೂಗಗ್ಸಗ ೬11 ಷ್ಟು ಇ/ತ್ತತ ಷ್ಟು 
ಗತಮಳ್ಳಿ ಗಗ ತು ಸಾಕಾಸಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಸ್ 4 ಮೂ ವಾೂಸ್ಟ್ಗು ಇಷ್ಟಿತ್ರ(ತಾ ಇ ಹೂಸ ಪ್ರಾಸಲಿ೦ಸು ಸಲಿ ಲಂಸ್ಸ 
[ತಾಸ ತ್ಸ್ಟ್2ಸತಮುೋಸ್ಕಮಾಗಿತ್ತು ೯) ಸುತ್ತ್ಮಾವ್ನ್ ಜಂತು ತ್ರಶಾಲೆಸದೃಧಾಚ।ಶಿಶ್ರಿಕಳಾಟಿಗಾತ 
ಕ್ರಿಶಾಲೆಸ್ಸಗತ್ತಿಲತಾಹ ಬಬ ಸ್ಯಗತ್ಟ್ಯತ್ಸುತ್ಯ ತಒಸ-ಗ್ಗು 93 ಅಾನ್ಿ ಸವಾ “ಸಗಳ್ಳುತತಿಸಾತತ್ಮಳತೆ 

' 
| ನ ಮಯಿ | 

€೩ ಜ| 



ವ 

ಇ 5೩43೫ತತಡರ೩ದ ಜೌತ್ಸಗಜುತಿದ್ದುಗಾಟಗಗತ್ಮಿಸೂಾ ಸಗಟ್ಟ ತ್ವ ತ್ತಾಇಿತ 
ಲ ಆಸ್ಗ್ಛಚ್ಛಿತೆಸಡುಡುತಿ ಡು ಬ್ರಿ ಸತಗ ಇ/ಸ್೬ಸ್ಛವಡ್ರಾಹಿಸ್)* ದಲ್ಲಸ್ಟುತ್ಇಾಔಿ; ಗಾಧ್ಧಿ ಆಸ ಸಗರ ಇತ 
ತ್ತ್ವ ಕಾಜು ವ್ಕಿಂಸ್ಸಒಬಹಾ ಯ ಸಗುತ್ರ್ರಾಷಗ್ಗಿಲ್ಲ ಅ್ರಗಾತತೊಟು್ಯ 

ತತ್ ತ್ರತ್ಸಿಸಾಸಗಲ್ಲ್ಬಾತಾಸಲದಾತ' `ರಶ್ರಾಸಸಸ್ಸಗಚ್ಛತಾಾತ್ಬು ತಸ ಗಡ,ಮು ಫ್ಸ'ದ್ದ್ ಇ ಸಗ್ಗ ೂಸಸ]ಜಯ್ ಇಡಾ? 

ಆಸಿತ ಒಷರಾಗಿತ ಮಾಸ, “ತಾಲತೆಲ್ಲವ'ಲ್ರಶ್ಮಿಗಾಣಿತ ಪ್ವಿಜ ಸ ೂ1 ಸಾತಿ ಪೂರ್ವ್ಕತಿ ಉತ್ಪಾತ ತ್ರ ಸ. 

"ಮ್ ಗಳ ಮಸತ. ಇುತ್ತಶ್ರಿಮೊ.ಡಲೂ ಡಹ್ಮೆಶತ್'ಇು ತೆಂಗು ಇಸಿ1ೂ ಸ್ಟಿತತಾಶಿತ್ರ್ರಾದಿ ಹಿ-ದ್ರಾತಾ ವ 
(ಬ್ಲ ಪಿ, ಸ್ಯ ಚಿತ್ತಂತಸಸಸಸಇಂದಿದ್ರಾ ತಟ್ -೬ಿಷಾಸಾವಿಸ್ಯಾದಿ ಗಗಡಿದಿಸಾಚ ತು ತಿ ರ್ಕ್ಯುವ ಎ1] 
ಅನ್ ತತ ಕರರ ಕೊ 

ಹತ ಬ್ಯಾರೇ ಹತಿತರ ಸಹಕ ಇತುತ ಇತತ ಸಡ 

'ಸಸಿಬೂಷ ಇವ ಎದಗ ೩9 ತೊಸ್ತಸಸ್ಯ್ರು-ಡ”ಸ/ಶ್ರೈಲಡನಮು ಡಿಶ್ರ್ರೆಸ್ಸತ್ತಿಕು ಬಷಸುವಿ ಆದ್ತಾ 

| ಟ್ೀ್ 



ಕ್ಕ ಲ ್ಹ್್ಮ್ೀ ಲ ್್ಕ್ಮ್ಕೃ 

ಸೆ ಜಟ ಚ್್[್ಮ್ಮ[ಟಟ್ಟ ಸಟ್ಯಾಲಾಸ್ಸ್ಗೆತೂಂಬ್ರ ತಾ ಸ ಟಮ ಪಾಟ 

ಮಾಳುತೀಸಂಡೆಗ್ಸತನಾಸೂತ' ತೊಗ ಡು-ಡಡ'ನಗ ಇಾಗ್ರಿತಾಸಜೂಗೂಲಾಇಗ್ಳಗ2ಇಂ್ ಪ್ರ ಬುದ ರ್ಡ್ಸುಡ್ಳು 
ಡ್ರಿಸಸಡಿ ದೇ 9 ಉಡಾಯಿಜಂಟೂಪ್ಹಿಯನಿಜ ಪಿಶಾಲಚೂಗಿ ಯ ಸುವಿಸ್ಮೌಲಇಗೂ ಗಳ ಹಿ ಇಸಾಇಸಿಸುಡಿನಾನ ' 
ಸಂ. | 

ಯಜು ಡ ಕ್ಯಾ ಶಿಯರ- ಮಾಯುತಿಸಗು ಇಸ್ ಹಾಡಇತ. ಷಸ ಜಸತ ಗ್ರ ತಳ] ಷು 

ಸ್ರ್ರಷೂತಿತಉಂ ತು ತ್ತ್ತಹೂ ಮೂಡಕಡಿ 26ರ ಹೊಲ ದಲ್ಲಿ ಗ್-ಜೆಂಕ ಡುತ ಔ ಆಸ ಎ ತಸ ಒಸತ್ತ ಸಾ ೦ ೧೩1 

ಕ ರುತ ಅ ನಾಮು (ತ/್ರೈತ್ಕ್ 
ಯ ನ್ ಒಸ್ತ್ರೈತ್ರಮುಂ ಇಸಬು ತಿ ಸ ಪ್ರುತ್ತ ಗಾತ ಎರಾಸ್ಸಸ್ಯ ಗಡು ಜತ'ಇ'ದಿಉರ ಕ್ಲ ಬ್ಹ್ ದ್ರಿಕ್ 

ಚ್ಟ ೨7೫೧೦ ಶ್ಟ್ಠಾ ನಿತ್ಯ ಫಜಾ ವೃತ ಮಾಡ್ ಡನ್ತೆೊೊವ್ನ್ಹೊೊಎಲೆಫೋಫ್ಸಾಪಮ್ ಸಸಿ ತೆಂ ಸಜಂತಕೂ 
"“ ಹುಇ33ಿ೯ತ್ಎಸ/ಟ ಶೈಗ್ನತತಾವ(ಆಂಸ್ಕ್ಲೈತ್ರತ್ರ ಇರು. ತಿ ದಿತ್ಸ್೯ಾ ಪುತ್ರ ಸಾಡಿಸರು ರ ಸ. 

| 
ಕ 

ಟ್ಟ 



ಆ 

ಶತ ಸ್ಗತ್ರತತಕಕ್ಕಡ ಪ್ರಾಫ್ಸ ಕ ಉಳಳ ಸ್ತೀ ಕಲಾಗ್ಗ ತತಾ ಹೂ ಲಾಯ ನಲಗ ಕುನ್ ಶ್ಯ 
| ಒಳ ಇಲ್ಲಲ್ಛಿಪ್ರಗಾಸ್ ಗಾಡಿ ಶ್ರಿವಾಸಾ ಸತತ್ಪುಸಸಾಸಿ ಬಾ /ತುತ್ತವರ ಸ್ಟ್ ಸಷ ಚಿ ವ್ ಸು ಮುನಿ ` 

'ತಾಡು ಇದದ ಪ್ರ ಶೂ) ಗು್ಳ ತಾತೂ ಣದಲ್ಲಿದ್ನರಿಯದಿಶಿಯ ಇಗೂ ಸ್ಛ್ರಾಔ ಗಗ್ಟಶ್ಇ ಬ್ಬ ಹು ಹಸು ಡಿಸಮ! 
ಜ್ 0 ಕಟಕ ಹು ಇಬ | ಮಸ ಡಿಸದಡತ್ಮತೊತ್ಸ್ 
[ಪಪ್ರಥಿಇಲ್ಟುತ ರು ತ್ಮಲ ಸ ಬರ್ವತ್ಾಸಸ್ರಗಾತೆಗಾಸ್ಟುಪತ್ತುತಿಣರಿಗ ಹಹನ ತ ಯನಿಇಳ್ಳ ಪಡ್ಲಾ ಕ್ರೈತ ಪರ್ 
'ೂಸಸಮ್ಂಸಸ ಬಿರ್ಥಕ್ಷತೆಯ ಹುಡಿತ್ಇರೂಪ್ ಆಶ್ ಬ್ಯತ್ಪರ್ಷಜಾ ದೂ ತೂಸ್ಟ್'ಸಸ್ರೈಲತ್ತೆತೆೊ ಗ ಆ ಹು ಪರಿ! 
ನಲನ ೯ರಾಸವಿಸಲ ಸಸಷ್ಟೆ ದ್ ಸಟ ಹು ಇರ/ಆಗರಿ ಳಗ ಜ್ ಕಿ.ಶ ೯13) ಇಂತ್ಮುಬ-ದಗಟ ಇಸು ಸಾಸನಾಲ್ಯಡಿಕ 

(ಹಚ್ಚ ಪ್ರೊಡಿ ಹು ಡಾಸಾಶ್ರಿ ಸನಾ ಮ-ಸ್ಟೋಸ್-ದೇ4 ಗಸ ತಪತಿ ಗಇಗಾ ಇಸ ಇತಿಹಾಸ ಮುತ್ತ್ರಷಹೂ ಮೂಾಸಾದಿತ್ತಲ 
ಇತು ವ೯ತೂಸ್ಫಗಳಿತ್ರ ಮದವು ಯು ಅಶ್ವ `ಉತ್ಚತಾಸ್ಮಿತಗಗಗದಳಳುವ್ತ ತ್ರಾ ತಸ್ಟಗಾ ಹೆೊಂಡು ತಾದಿಗ.] 
ಹರು ಕಪ್ಪೇ ಸಕು. ದಿತ್ಯು೯ಒ)-ತುತ್ತಮ ಸಣಣ ಸತ್ತ ಣ ಒಕ್ಕಿತ'ಗಾಸ್ಟ್ಆೂಸ್ಯನಣೆ * 

ಕ್ ಜಾ” 

ಆ ತಾ. ತ ತ 

| ತ ಷಾ ` ಟ್ಟ್್ಳ 3 ಇರು ಟಟ ಬಓೀ್ಜ್ವ್ಪೀ ೫.೪. ಬ 



ವ ಟಂ ಚ ಇಷ ಜಟ್ಟ ರುಸ ತೆ ಡಾಸ್ ಪ್ರ) ಸಸಿ ತಸ ಇಬ್ಬ ತದ ಓಜ 

ಇವ್ಡ್ವ್ಸಟ್ರಿರಾಸಸ ೨ನ (2 ಬಗ್ಗ ಶ್ಟ್ವೆ ಚಿತ್ರ: ಶು ಸ್ರ ವ್ ಈಡ ತ್ರ ಪಡಿ ಆಟ್ಟ್ರಿ-ಸು ಇಂಿದ್ದಿಕ್ಕಿಸ್ನ್ಸಡೋ] | 
[ಅಯ ವ್] ತ್ದಡುರ್ಮಣಾರ್ಳ ನ್ಸಲ್ಲಿ[(ತ್ರ ವ್ ಸು ಟ್ಟು ಣಾಸಣೆೆತ್ ಬಸ ಸಂಸಸಮಳಿತ್ಟೈವ್ತೆಸ್್ಗು ಗಲೇಸಪ್ರ) | | 

(ಸೊತ್ತು ಒಬ್ಬ ತತ್ರ ಗಡಸು ಐತ್ರಿಇಾ ಮ್ ಪ್ರಿತಿ ಯ ಇರೂ ಸೂಪಾ ಸ್ರ್ರಫಾ ಆಗ-ಹೊ ಸತಿ ಜಲ ಮ್ಯತ/ಹ'ಿ ಇಕ್ಮೀಾ5 ' 

[ಸಪತ (ತ್ರಯ ಜೀ) ದಿಜ್ರಣು ತ್ರಾ ತ್ಸ್ಕೊಡ್ರಿಸಳ್ಳ ಚತ ಸಸಆಸ್ತ್ಕೌಡಸಗ ಟಂ ಔ ಉ್ಯಸತ್ತಾಲಾಟ್ರುತ ಇ-ಡೇಪೆೆದ. ತೆ 
ಬುಡ ತುತ್ತಾ: ಡು ತುಸ 4ತಶಶ್ರ್ ವ್ನ ಹಾಜಟಿ ಜಟ ಲ (0 ಇ ಸಗ್ಗಿರಲಿ ಸ್ ಲೈಸಾವಿಸ್, 

ಸತಿ ಪ್ರಣಿಬರಾಸ್ನೊಡ್ವ್ ಹ್ರತ್ರಾವಂದು ಣ್ಣ ಸೆಕ ಅಸಲಿ 7 ಕಾಡ ಲ ತೇೂ ಆಸು ಆ 

ಪಕ ಪಣ ಬಳ್ಳ ಕಾಶಿಸ್ರಾಲತಸರ್ಟಾ ಗ ಕ್ರೂಕೈಿಸ ಶಸ ಸ್ಟ ಸತತ್ ಜು ಇರಷತ!ತ್ ಸಮರ ಒದ ಇಂಸ್ನ್ರಲ 

್ಚ್ರ್ಯತ್ಯೆಟಸವನಿ ಸೌಂ ಸಾಡಿಯೂಸ್ಷತೂತೆ ಸಜುವಾಡಿತು ೯ಡುತ್ತ್ಪೂ ಶ್ ಪ್ರ ಜಿಕ ಸಾಲ ಶ್ಷಡ್ತೆ ತ್ 

(ತೇಿಬ-ದಾಂದು ಸ್ಮಂಟಿಲ್ಲ ಸ್ ದಿತೈಶ್ಟ ಸನಾಶೊಡ,ಸ್ಸಸಸ'ರ್ನಶ್ಆಸ್-ಕ ಜಡೆ ಡೂಎತತ್ಯಳು ತ್ರಿತ್ನೊತ್ತತ 

1 

೧೩11 



। 
ಪಪ ಟ್ ಟು ಕೂ ಜಾ 

| ಭತುತ ತ ರ್ಜ್ತಾಸ್ಛ್ ಸಮ ಸ(ಸ್ನಲ್ರಸ ತೌಲಾಜ್ರಗಡ ನತ 6ಸ್ಲ್ಲವುಳಇ ತಬ ಪ್ಡಾಯುತು4॥( 
ತ ತ್ರಳತೊತ್ತ ಸೌ್ನಜೂತತ್ತ್ ಹಂತ ಸತ್ ಹೆ ಪ್ರಾಣಾ ತುತಿಸರಾಎ ಡೂ ತ್ತಲಾ ಸಲ 

| ಲಮ ಸ,ಡಿಇತಿ-ಡ ನಸ£ದ್ರೊಟೂ ಮಿ ಲಯ ಉಿಜೂರು ದ್ರರಾ ವಹಗಿ ತೆಯನಾನ್ರಸಿ ತ ದಲ ದಾತ ತ೨ಶ)ರತ್ 

ಡುವಿಸತಿತೃವಿ ೦ ಇತ್ ಹೆ ನಿಜ ತ ಡಡ್ಸ'ನ್ಸಿಸೌದು ತೆೊಸಬವ್ನರ್ಗತ್ಂತು ಮಸ ಬಗರ್ ಸ್ರಹೂಸಾತೆ 

ಆತು ಸ್ಥಡನೆ ಸಮ ಓತ/ರ್ಥಿತಾತ್ಮ್ತ್ರಿಯರೂ ಹಿ ಡರ ಜುಪ್ಪತ್ತ ಡು ನಿಸ ಗುಡಸಾತರಸೌೌಡಿಸಯ್ನೊೊಬಸ್ಸ್ರಿತೂ ಡಿ ಹಾಸನ್! 

ಬನ ದ್ರ!ಆಸ ಇಬ್ರ ತ್ ನಾಲು ತಣ ನಿಸ ಸತವ ಪ್ರು ದಳ ಸರಾ ಮಲಸ್ಷಯೊ ಆ ಸ್ಷೃಪ್ು ಜತರ ಸಾನಿಮೊ 
ಬಜಾ'ಗ್ರಜನಾಸುಡವಿ ಸೇ ಯನ ಸಬ್ಬತ್ ಸ್ಫ್ಲ್ದಸ್ಬ ಹೊಸತ್ರೆ ಸದುತಾತಿಸಯ್ಯ ನೆವ (ಜುುಗ್ರಹಾತಿ 

ಸಳವ ಬ್ಯೂತಾತಹುಡಿಸೂರ ಕ್ರಾಸ ಕ್ರ ಶೆ ಮಾಸವ್ತಿಂಗ ತುಸು ಅಸತ ತುಡ್ಣ್ರಇತಜನಡತ್ಲ 

. |ಚ್ಚ ಇಷ್ಟ ಗ ನ ಸೆಗ್ಲ-ಗರ್ ಸಬ ತ್ತೆತಸಲ್ಲ ಪುರ ತ್ ಇತತ ಬ್ರೂಾಗ್ರಹ ಆಸನ 

ಕ 11 

ಕ ತೇ | 
ತ 

ಈ ತ್ 



ಕ್ಯ ಚ 

9ತಾಹ್ಛ್ರುಸುಬ್ರಹಿಒ್ಟಣ ತೋ ಡರಿಸ ಶ್ರ್ತೆನಿ ಇ ತೇಜಿ 3೬ ತ್ತಿರ್ು ಮುಗು ಶ್ರೈ ವರ ಹಕ್ಕಿ ನಟ್ಟ ಸಾಸಸಯ ೧ಡಿ ಸಿವಾಫಿವ್ 

ಗಗ ಕೋಸು ಸಜಿ ತಿರ್ಸ್ಹಣ ಕ್ರ ದಿತ್ಯುಗಾಸಬ್ಚ್ರ ತಾಮಸ ಸೌಳು ಒಣ ಪ್ರಯ ಮಾಡ್ ತುವನ4ಸೌಯ್ ಇಂ 9ಪ್ಟಾ ; 

ಗು ತ್ರಿತರಸರಿ ಇತ್ತ ಮಾಮು ಡ್ರಿ ಸ್ರ್ಜಾಸಸಗುರಾರ್ಗೇಶ್ರ ಸಾತಸೆಲಿ ಸೆಂ ತತ್ಛ ತುಂಡ ಪ್ರಸತ್ನೋಬಾತಿತ್ತು ತೇಂ ' 

ಚ ಗ ಸು ಸಟ ಚು ಟೂ ಬಂ .ೌ*೦ ೪೬1 ಲ 1ಉ್ಪಉಚ್ಹ್ಹ ಹ 
(ಟ್ ತೇ ತ್ರೀಪ್ರಯು ಸ್ರ್ರಗ ಡ್ ತೆಗ ಇಸಸ್ಜೆಮೂಸ್'ಮಾಸಿತ್ಯು ಇಾ2ಸತು ತ್ರಯ ಇ'ಡಗ್ಗಗುಡ್ತ್ಯ್ರೊಬತ್ರೆ ತ 

ಆಸ್ನತೆಅಲಭತ! ೧ ಸ್ ಸ್ಶ್ರಿತತ್ತೆ ಸಾಲ್ಯಸವ್ನ ಜಸು ಸು ೯ ಬಸಾತ ಸ ವಿಸ್ ತಸ ದಟ್ಟಗಾ ಸಲ | ೧೨೩೮ 

ಬ್ಹಲಮೂಸತೈಕಿನ್ೈಿನಬವಲಂಊಡಾಸ್'ಮಿಸುನ ಇಳಾ ತ್ರ್ಲಸ್ 2ಎಡತೊಂಸಸು ಹೂಸ ಮೂ ಸರಿಡಾಡಿ ಚ್ಟ ಸ್ಸ್' | 

ತೆಗ ಇಚಿಯ ಪಾಡಿ ಯನ್ತುತ್ತಸು ಸಾದಿ ಸಂತಿೊ ಇಗಷೊ ಡೆಡ್ ಡೆಸಗೊತಮಾನಿತ್ತು (ಾ/ಸತುತ್ತು ವ್ ನ್್ 31 

ಇಸಿತಇಸ್ಸನರ೯ಡ್ರ/ಗ್ರಾ ದಿತಿ ಮಿಸುನಿಅಗ್ ಇ ಇರಿತ, ಟಿ ಸಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾತ ಸಂದಸ ದ ಕೊಡಿ ಲಡತೆನೆ 
೨1. ಬಿ ಇ53ಸು್ಟು. 3ತತ್ತೇಸೌತ ಡಂಬು ಮ ಸ್ಸ್ಚಿ 

ಇಸು ಬುತ್ರಡಾ ತೆತೆಸಹುಸ ವರಯ ಮ ಸ್ಟ್ರಇುತ್ತ ಕಸ ಫ್ರಾ ಗಾಮಿತಪರ್ಪಕ್ ಸಾಯಿ ತಾರದ 

| 



ಕೊಳಕ ಟೋ 
113 

ನ 0 11 ಬರ ಪಸೆ ಸೆಶ್ಟಗಸ್ಪಷತಿ ತಿ ತಾತ ಸಡತೀಗಕ ವಸತತ ಸ್ಸ 
(ಸಾಗ ಸ್ಮಡೆಗ್ಳ ತ ಯೆಂಸಾವ್ರ್ರಡೌ ಶು ಯು ಇ ಒಟು ಬಜ ಚಿಟಾಟು ಚಟ 

ಬಳಸೋ ಟ್ಮುತೆೊಬ್ಮುತು ಸೊಗದ ತ್ರಹಸೂತಾತಾ ತತಾ ಯಿ ಸಂತರ ತಗಿದಗ್ಲೂ ಸ ತ್ರ ತಂತ್ತಾ ಮತ್ಕಾ 
(ಹಕ್ಣೆಗ್ಗು ಪತಿಯ ದಗ ತಾ ಹೊಡ ತಿಇಗ ಸನ ಅತು ಸ್ ತಿ/ ಸು ಮಾಡಿ ಆಗೋಪತ್ರಿಗದು ರೂಂ ಪ್ರತಿಯ ಇ ಪೌತ್ರಿಂಗ ಡಲು ಇಡ 

ಇ ಒಸಸ್ಯತಡ ಅಕ್ರ ದಿಂದ ಸ] ಆಳ್ವ ಜಸ್ಸ ದ್ರಾಸ್ ಶಾ ದಿ ತ್ರಗ ಸ್ಯ ಛ)ಬ್ಬತ್ ತಪ ಗ. ಚ್ಚಿನ 

1. (ಜಪ ಇಬ ಶಗ್ಗತ್ ಸಜ ಸ್ರ ತುಸ-ಹತ ಭು ಷ ಡ್ಶ್ರಿಲ್ರ್ 

ಟಟ ಬ ಒತ್ರ್ಸ್ಡೆಸಣ ತೆ,ಫ್ ಗಾ ಷಡ ಆಗ ಇ ೪ ಮ್ಯೊಸು ಎಂಟರ್ ಲ) ಮ ಆಗ ಇಕಿ ತಪ ಜ್ಯೂ ಗಪ್ಪತ ತ 

ಜೆ ತ್ರ್ತುಜೂಬಸ್ವ ಗಗ್ ಸಸಿ ಬತತ ಇತ್ ಸ್ಪಷ್ಟ ತಾಬಂಗ  ಸಡತ್ರಾಸ 3ಿ.ಜಾಶೂಸ್ತಿಗಾ 
ಕಟ್ ಒಸಾಜ್ಯುತ್ರ ಸು ತ್ತ ತ ಇಹ :ಹ್ ತಿರುಗ ಇತ ಇಟ್ನಾಳ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ ೬ ಒಶಾಾದಿಗ್ಸ) ೧. 

| ೨... ಜು ಜಸ (ಫೂ ಕಸ ಬಹುತ ಚಕ 111 ಬ್ಯ? 71 

| 

1 



ತೆ್ ಹತ 

ಹಟ 6 

ಸ್ರತ ಮ ಪ್ರೂಸಗ್ಭೀ ಸರೇ ಗಡ6 ತಡಸ ಡಾ ದಿಸಗ್ಳು, ಡಹ ಶ್ರಚೂಡಗೌಂೊ ಪಗ ಉಡ ತೌ ಸಾ ತೆನಿಬಸೂ ಇ 

ಹ ಜಸ್ಸೈ 1 ಇ ಆತು ಅಗರ ಜಹಾ ತತಾ ಸಗ ಅನ] ಸ್ರತ ಡಿಸ 

ತಸಲಿ) ಸ್ರ ಮ/ಸ್ರಿ ಸಣ್ಣ ತೂತ ಹ ಜೋ. 1008 | | 

ಕಾವನ ತಸಡಾ ಸರ್ಗ ತಬ್ರಾಷ್ಟ ತಾಸ ನಿ8 ತುತ ಶ್ಡಿನಾ ಲ್ಯುಲರರಗ ಚ್ಛೆಣತಗೆೊತೊ ಸಲ್ಲಿ ಆಗ ಆ್ರ್ರತು ಸುಸು ಡಸ 

(ಪುತ್ಸಾತ'ತಾ ಡಂಸೂಡ್ನಯ್ರಂಸು ತೃತ್್ಸೆಂ ಡಿಡ್ ಗಾಗ ಹ್ಯಸ್ ತುತ್ತು ಪ್ ಸರಗ ಷ್ಟು ಸಾ ಜಯ ೂಡ್ತೈ ತೂ 

ಬರಾ ಸಡ್ನತ್ಸತಾತ್ಮನ!ಸತ್ತುತ್ತ ಹಲ ಸ್ಟಾಸ್ಗ್ ತತ ತ್ತ ಡಾಡಡಾ ತ್ತಂಸ್ರಕ 4 ಇ ಸಂ ಇ ಬ ಗ್ರಾ | 

ಚ? ತತಾಡಿಸ್ಟು (ಗದ್ದ ತ್ರಾಜ್ರಯ್ ತ್ಟ್ತ್ತಜೆೊ ತಾತ ಸಸ್ಪ್ವಕಿಕ್ಷೀ ತಂ ಚಟ | ತ 

ತಗ ಪ್ರವ ಬ ತಸ ಮುತ್ಕಸಗುಡ್'ತ್87ಣ ಬ್ರಂಡ್ ಪ್ಟ್ತ್ರನಾಜೂಬೂದ್ಷ್ಮ ಸಾತೊಡಲಾ ಕ ಜಡೀತಾ ತ್್ 
(ತಿ ಇಗಾಜ್ರ ಸ್ ಬ್ಬ ತ ವರಾ ತಿ-ಎ್ರಂ ಸುಡ ನಾಡ್ತ-್ಧ ಆ | 0 0) 01173 0 5,1 ಇ ಇ 

ಟಂ ಶ್ಹಣುತ'ಷಾಲ್ರ್ರತೂ “ವಾ ತ್ರಕತ್ತು ಮುತ್ಕ ಸಗ ಸ್'ತ -ಅ ಸಿಶ್ಚ್ತ್ ಡಾದ್ 

ತೆ ಟೆ 



| ಸತೋ ತೊ ಚಂತ ಬುನಸಾತಸಳ್ಳ ಆ ದ್ಶ್ರತೊಬಂತೊ ಜಸಪ'ದಸಸ್ಟಗ ಸು ಸ್ಟ-ಮ ಇಬ ಚೆಸಜಗೆ ಎಳ 

ಪ್ರಸ್ ಹತೆಕಡಸಲತ್ಸಾಳಿಇ/ಹೂಡೊಪ್ ಹ ತೊೊಬ ತಸ ಆ ಪ್ರಾ ಪ್ನ/ಫ್ 
ಕೆ ತ್ರುಲ ತ್ ಜ್ ಐಲೊಪ್್ರ್ತಣಬಿ4 ತೋಟ ಸಇ/ಸಸ ಪ್ರ್ರಾಆಗ ಸುತಾ ತಾಚ್ಯಾ ತೆಗ ತತಾಸ ಇರರ ಸುಬ ತೂಕ 

(ಸ್ಷ್2ಸಸ್ರ್ರೂತ ತಾನ ತಷ್ತ ಸಮಸತ ಹ ಯು ಬಾ: ಬಾ ಸಿ೦೮ ಎ! ತ್ರೆಟು ಲಕ್ಷ್ಮಾಣಿ ತಮೂೆ ಡು ತೊ ಬಡ 

ಹಸನ್ ಸಪ್ರುಜ ಮೂಳೆ, ಕುಕ ಹಡು ಸೊ ಹಲ ಸುತತ ೪ ಸಾಜ 

(ತತೂತಿಕ ತ ತತ್ತು ಯಿ ಯೋಜ ಜೊಟಸತ ತೊಡು ಶಿರ್ಥಧಿಕಿಟ್ರಿಚ್ಚಾ ಸ ಸಪರ್ಯತಣ್ಕುತಿತರ ೯೫ ತ್ರತೀಯ 
2 ೩2. ಈ, ಡ್ನ ತ್ಮ್ಮ ಎ 

ಸುತುತ 22 ಡಾ ದಾಸ ಸತ ಕಾರಿಸ ಜೆನ್ ಾಂದ-ಜೊಳ್ಳ ಗಡಿಯ ೧ ಖರ ಇಲ್ಪ ಹುತವ ಕು ವಸ್ಗಳ್ಳಗನೀಸತ್ತ್ 

ಜಾ ಜು ಛಿ ೪0 ೪೧೪ ೦೫ರ ದಿಂಡಿ ತ್ರತೌಯ ಸೂಆಸುತತ್ತಿ ಸನೂತಗಿ) ೧)೩ಅ3ಂಸಾ ಮೈಸೂರ [ತ್ರಾತಾ 

1 ಜ ಸತ ಸ್ರಸಸಾ ಸ ಹೊಬುಯೊಜ ತಸ ನ. ಇಡಾ ಸ್ 11 

ರಂಗ 

ನ್ ಕ: ಸೂ ಎಳ - 



1 

| ಷ್ಟ $12ಣ್ಬತೊತ್ಸದಲಳ ಬ್ರಾಫ್ಟ್ಯಾದ-ಸಧಡಗ್ ೧ ಹ) ತಟ 6 %ಊ 

ಹ್ 

1. 

'ತತ್ತತೊಬತಸೈತ್ಸುವಸಆಗ್ ಚಿಂದಲ್ಲ ಲ್ಲಂಕ್ ಕ್ರಿಚು ಜಸ್ಸಹಿ ಕಿಸ್ ತ್ಸ) ಸದಿ ಸಟ ಒಗರಿತಾತ್ರಸಆಗ ಇರ ವಿಇ ಹಾಸ ತದಾ 

(ಪುನಿತ್ಗೆ ಲಾಗ್ಲ ಗತಿ ಹುದು ಸಲ್ಲ ಇಾಸಗಾಳತಿ ತಗಳ) ಒಬ್ಬಕ್ತಿಸಸುುತಾತಾ9ಲ ಗಸಲ್ಲಿಂಸ್ | 

ಇ್ರೌತ್ರ ಜಲ್ತಾತಘೌಿಗೆಕೊಂತ್ತ ಮಡ ವಲ್ಲಾಸೂಸ್ಗಗೆಟತ್ರರಡಿದಿ ಜತ್ತ ಇನಾಂ ಶ್ವೋಗ್; ಕತತ ನಲ ಸ ಡಸ್ರು 

ಮಾಡು ತಿಗ ತ್ತಣಕ್ತ ಲ ಸಥ ತಾಸರಿ ಕಂತು ಸಗ್ಗ್ಗಂ) ತುಸ ಗೆಕ್ರಿಂ ಬಂ ಇ ಸಂತಿ ತ್ಯ ೧1೬) ಯ ಸರ್ಪದ! 
ಪ್ರೆ ುತ್ರೇತಪೂಂಯ ಇಬ್ರಗತ್ತೊ ತಹಲ ತ್ಸಾಳ್ಳಾಸಹಾಸ್ ಸುಡದು ತೊೊಬಂತ ಸತ್ರ ಮಣ ಸ್ಟ ತತ್ತುಖೊ] 

ತಾಳ್ಯಂಇಗಸ್ಗುಡ್ ತಿಯ ದಾಟು ಕೈ ತ್ತಸ ತೋಡು ರ ಸಾತ ಗಾಪತ್ರಂತೊ ಯಸ್ ಡಿಸ ಎರು ಸ್'ಎ ಉರೂತಿತ್ಿ 

ಪ್ರಶಿಫ್ರಾಕಾನಸಪ್ರ್ರತ ಸಜ ಸೂ ಸರ್ಡ್ಯುರಾಷಾ ಬ್ರ ಜಾತೆ ಸುತುತ ತಾಳಾ ಸಿಸ್ಟ್ ಸ್ಸ ್ಮಟ್ಛೆಇ ತಾಲ್ ತ 

| ಗ 80 ಇಗುಸಾ ಉಪ್ಪಿತಾವಲು ಕಾಜ ತೆತ್ತ ಸಾ ತಮಾ ಡು ಮತ್ತಾವ ತಾತ ಆ ಸಸ ಪಸ, ಡೆ | ಗ 

ಇಾಲರು ಇಡಂತಿ,ಸ್ ಪ್ರರ ಗಾತ್ಯಳತ್ರುಸಾಶಾತಗಕ್ತಿಹಿತಲಹಿ ಲಸ ಇ ಟರ 8.2. 1 
ಹ ಜಬ 

ಆಹ 
ಇ 

ನ ಬಾ ಸ್ಟ 

೧೧.) 

ತ್ಮ 

ಕ ಹ. ಕತತ 



ಹಟ ಮ  ್ ಲ ್ಮ್ಮ್ರ ಜ್ಲೈಗಕ*ಆಸ್ಸ್ಮಳಾಸಗ್ಗ* ಸಂಡೆ, ಲ ಸುತ ಮತ್ಕುಖ ತ್ ಸದಾ 
| ಒಡ್ಯಸ ಗಾಂ ಸದಿರಾರದ ಬು ತಲು ಊು-ಕುಗ್ಟೇರಾಗತಂ)ಉದ ಜ್ಹಾಅಸ್ಲ್ಲೊಸಂದಗಸಿ]ತ್ಸಇಗಳ್ಟುತಸಡೆ ಇಾಡರಣಗಳು' 

ಕ 'ತಾಘಾಕ ಗ ತಪಸಿ ಹೂರ್ರಣೆೊ ಭ್ನಮಿಲ್ಲ ಸಾಂ 8ವಂಹಿಂಕ್ ಔಡುೂತಪ್ರ-ತೇ] ಜಗತಿಯ ಇತ ವಿರಾಗ 

(ಇ. ಅತ್ಸಿಸು ಇಳು ಮೂಳ್ಥಿಸ ಚಾಸೆಂಯ ಇಇ ದಿಡೊ ದಂಸಾಅತೆಯ ಇೊಾಸೆಂಗಸಾಜಗೂಸ ಓಜಾ ೪೫:ಆಇಸ್ರ ಮು. 

ಹತ ತಿವಿಇ7ತ ಉಗುಳಿದ ಆರ್ರೋ ತನಗ ನಲ್ಲು ೨ಇಡ್ಗ್ವಾಶ್ ಸಬು ಹಿಪ್ ಸಸಿ ಪ್'ತ್ರಿಯರ ೬% ದಿಷ್ರುಸಗು: ಬುಡು ಜೇಲ್ದ್ರ 1 

ಸಸ ಕೆಯ ಮಧತೆ ಬಯಸ ಬ ತುತ ತೆಯ್ ಸ್ರಟ-ಮ ಷು ಳಾ ಪ್ರ್ಗ೬]ಅಾಡಿ ಆಸ ಹಗ ಪಲ್ಲು ಡೊ ಗಂತಾ ನಡ 

ಇಜಾಣೆತ ಸತ ಗುತ್ತತಸಶ್ಸಫ ಔಂತನ್ನುತೆಯ ಇಗ ಟುುಇೌಡ ಸೌಂಡು ಸಗ ಆ ಪಾಹಿ, ತೊ ಮುಬುವಾಡಿವಡಿತ ಸಗ] 
೬ ದಿಯ ಇಸ, ಶಗ ಇಸ್ತತ್ರೆ ಸತ್ಮಂಡ ಸು ವಂತೂ ಗ್ರಮ ಇಡ. ಮುದ್ದೇ ಮಾದ ವಸೈ9 ಗ್ರುಪ್ ಗ್ ಣತಾ "ಸುತ್ತಿ. 

ನಗ್ )ನಲಸ3ೆಬು ಸು ಘ್ತ್ರಡುೂೂಂಬಪು ಹೊಲದ ತೂಗು ಇಸ್ಟ ತ್ಲ ಸ್ ತಾಸು ವು-ದತೆ ಗಸ /ಂ1ಅದಇಗತೀಯವ 
*೮ಾಇಗತ್ರ ಗಮ್ ಸ್ಫಸಾ ಮಾಯಿ [ಾಶ್ಂಯು ಆತ) ಸಾಕ್ಸ್ ಇಡಾ ಡ್ರಾ ತ್ರಕ್ನಮಾಡಿ ಇದಾವ. | 

೯ 
ಕ 



ಸುತ್ರಾಸರ ಗಾಡು ತಮ ವಸುಬ್ಯ ಡು ಡಸ ನ್ ತ್ಗ್ಯ್ರನಿಟ್ಟು್ದ ಡಇಿತಿತ್ರಾಸಸ ದಸಾ ತೀ ಗೊಡೆ ಜೆವಾ ಸತಾ ಸತು | 

| ಫಟ ಫೂ ಕ್ಕು. 
(ತ್ರ ಡ್ರೆಟ ಶಾಸ ಒಲೂಒಕತತ್ತೆ ತತ್ರ ಲ್ಲುತುತ್ರೇತಾಶು ತ್ು ಪ್ರಸ ಬ್ರಾಣ ಸತ್ರ ರರ” 

ಇತ.ಲಲಾ'ಟಡೆ [ತೌತಾಸ ಕತಾ ಆಳ ಭಜ ಫಾಲಿ *ತಸ್ತು ಸೆ, 3ಸುತ್ತೆ ತತ್ರ ಶ್ಟ್ಂತ ತೆ ಬ್ರಂಗೂ ತತೆಂಸಣನ' 

ಸಾಂತ ತ್ತ್ರಾಸಾಡಿಸಅಾಸಸ ಸು ಇಾವಸಾ೯ದಿ ಜಾನ ಶ್ಟ್ಮಳನಸರ್ಡಾ ಶ್ರಿಕ್ಸತು ಸ್ರಾಸ್ಪತ್ನರ ಇ ನಿಸ್ರಾಸಾಸಿ ತಾಸ ಸು 

ಇಣ ದಶ ಹಇತಗನಿ/ಶಿತಾರ್ಡನೆ ಶ್ರಿಪಮ್ಮ ತ್ರಜನುಶಿಸಷ್ಳು) ಗಾತ ಆಜ್ ತೊಸಸಾಡಿಗಗ್ಗಗಡಿಸತಗ 2೧2 3! 

ಜಂಟ ಗುಸ್ರೂಣ್ಣಗ್ ಕೊಸ ಒಸ್ಸ್ಟನೆಯರ್ನಶ್ಟಾ ಎಕೆ ಚಿತೊಬುಡಿ ಡಾ ರಾಸಸಸುಷ್ತು ಡ್ರ್೬77ಮುತ್ತ ಓತ್ತಾಸಡಇಲಾಡು 

ತ್ರ 539 ಆ ಇಗೂದತ್ರುತಿಾ ತಗ ಕುತ ರುಪ ಸ ಹು ಎ10 ಜಿ ಯುಸೂ೯ಕಾಜೊಡ್ | 

ನಾಲ್ಯುಪತಿಲತ್ಸಯ್ಟೊಳನತೈ%ುವ್ನ8ಸೆಂತು ದನು ಬೃಹ ನಾಲ್ಯುಸಿಲ ತಂತಿ ಸ ಮುಂಗ್ಳು ಪತೆ ಒಡೆ ಮಶ್ರಿನಾಸ್ಸ್ 

ಜೀ ಭ್ಹಾಂತ್ ಯ ಉಾಶ್ಮ್ರಉ್ಸಾಢಿ ಸುದಲ್ಲಿರೂರ್ನ ಧ್ಯ ೧೯೫ ಸಸಸೂಾ ತ) ತಥ ತಿಯಾ-ಡೇತು ಮಸಾಜ ಸಮ್ಮೇಲದುತದಲ್ಲಿಳು9 

ತಗ | 

ಕ 

೧೮೪೬. 



| ಉಸ್ ಡು ಗ್ಲೋಸ್ನೇಬಸರುಸ್ರ ನತ್ರ್ರತಕ್ರೌ 3 ಇಡಲು ಸಾಲಾ ಸ್ಲಸು 3 ಪ್ರುಷ್ತಾ ಶ್ರದ ಸಖ ಬೂಣಗ್ಖಾಲ ತ್ತ. 

(ನಡಸ (ಸಂತ್ಡು ಭ)ಆತು ಜತನಣೆಸುಮಾಸ್ರೂಹೂತತ್ಇ ತೊು-ಗುಗಾ ವಾರು ದಿಸಣ ಒ್ಬಸ್ನಲ್ಲಾಡಗ ಪ್ರಾಂ | 

ಇಲಗ ಪಿಸಆ ಸವೀ ತ್ರಇಾತ್ಮತಇರತ್ಟಿ ಯೃಷ್ತ್ರ ಸನ ಪರಸ ಕ್ರಯ ಜ ಸೇೋಸತವಾಸಗ'ಯುತುತ್ತುತಾವಿಸ-ಇಲಾೂ 
| ನಲಂ 8೪) /ಇಂಫಾಣಗಸಳಾತ್ಗತಳಾಡಗ್ಗೆುತ]1ನಿತ್ಗೌಡಿತಸಗ್ಗಅ ತ್ ಸತೀ ಬಳುತುಹಾಡಾಸಲ€ ಷ್ಟ 

(ಪ್ ಜಂಗುವ್ಸ'ಗೇರತೆ,ತ್ರಾಳು ಾಂಶ್ರ್ಊಥ್ಸವಾಗು ಇಸಿಷ್ಟ್ ಇಸ್ಸಿರಗು ಶಾಸ್ಟ್ರಾಸು ಮಿಸ್ಸ್ಗೊ್ಳಗ್ಗವಾ ಇಸ್ರಾ ಲ್ 
ಇಾಡಿಪಿಇತ್ತಿತ್ರತಂತತೆ ಳ್ಳ ಗುಸಲಶ್ರಿಗಾಭ್ತಾಸ್ಟ್ಫ್ಪಟ್ಳೋಕೊತುೂಸ್ಮಾಸಿ ಸ ರ್ಸ್ಪ್ರಾಷಕು ಹುನ'ಪ ಇತು ಆಂತ ಒಲ| 
'ಅತಿಬಲ ಲತಾ ತೆಲಿ ವಲುರ[ಸಇಲಶಾಅಇಲಾಶ್ಟ್ತ್ರ ತಬ ವತ ತ್ಛಮದಿಂಸ ಸಿ ಣ..ಒಳ್ಳತ 
| ಇಹೊೋೋಡೊ ಸು ಇಜೂಸಲಿಹೊ ಸರಿ ಜದ ಹಾಸಿದ ಶ್ರ್ಸು.ುಿಕ ಜೂಗಗು/ಸಾತ್ಮ ಗ 9ಸಗಸತ ಶ್ರ ಲಸ ಗಗಗ ಡಿತ್ರಣ್ವ 

ಅ ತಾಬ ತ ತಳತ್ರುಲ್ಲ ದತ ಚುತಾಲಾ ಸತರ. ಕ್ರಿತ (ಬ್ರ ತಸ್ಪಶ್ರೀಟಣಬ ಆಗ. ಒಪ ಅಧ ಉಷ ತು 
ಹು ಹಸ್ಲ್ಲ)ಲ್ಲಂಗ್ ಕೈೈತ್ರ ಕತಿ ಸಲಸ್ಟ ಇರ ಟಲತ್ತಾರುಹಿಗೂಬಲು ಇರೋ ತು ಸಸ ಲಗಾಸಹುರ್ಡರ್ತಗ 

ಸೆ. 



ನಾಕೊತ್ಳಿ ತ ತಿಪುಪೊಸೊಡೆ/ತುತಣೂತ್ತೂತತ್ಡ ಡು ತೊಚ್ ಇತ. ಸನ ಜಟ ತ ಪ ನತರ ಒಂದ 

ಬುಡದಲ್ಲಿ? ವಾ್ ತಾನ್ ಮುತುಸ್ಟೈೊಸನಾನಿಶಾಮತಾಸಾಸ್ರೆೇಕತ್ತಿ ಹಕ್ಕು ಸ್ಟೆ-ದು ಸುಸೊಳೂದ ಡೆಪ್ಟು3. 
ಎ೧-ಐ ವ್ಶಗು-ದು)ಇಗನ್ಔಇಲ್ಲ ಸತವ ಹ್ಇಗಬಾಡಿತ್/ಗ್- ತೊಳ ಶಿಷ್ಯ ಸಲ್ಲ ತೂ ದ್ 41೫೬ ಪಸಘಗಿದು ಇಹ 

ಗಾರ್ಡ್ ಜಾದವ ಗೊದಿ ಸತ್ತ ತಡ ಸಾಸಿಸಸ'ಸೌ1ಸ್ಟ್ಲತಾಸು ತೇ *ಸ್ಡೆಶಿಸಿಎನಿಬಾಗೂಇಳಾದಡೆಸ ತಾಸ 

'ಸುತ್ತ್ನಾಂಗು ವನ್-ಡುಗ್ರ ಹಲ್ಲಿ ತು) ಯ ಲ್ಲಿಇಆ ಯ ಭತ ಮಸಿ ಜೂ ತಡ ಈಡಿನ ಪ್ರ್ತ್ಗ್ಸ ಹಲ್ಲತೋಡಿ ತ ತೊದಲೂಪಯ 

ಕಣೊ ನೆ ಸ ಗಲಸಗಳರಿತೆ ತೆ ಲಾವ ಮ! ನಾತಗಡ ನೆ ಕೈತಸಾಾತಿತು ಎಸ ವೊಡ್ಟಂ ಶ್ರಾಂಯ ಎಗ್ | 

ತಹ ತೊಳುಂತ್ಗವಾತೆ ಗೆಸ್ ಸಾಜ ಜಹವ ತಂತಿ] ಕೇಸ್ ಸತ್ತಶ್ತ ಸಾತ ತ 

ಫಾ 3್ರತೂರ್ಪತೊ ದೆ ಇ ತ್ತೇತ ಜಸತ ವರ್ಸವಾ ಜೀವ್ ದ 1 1348-ಕೂಡ2 ತೌ ರ್ತಾಹ ತೆ ಟುಡ್ಮ।| 

ಸರ್ತಿ ಘಾ ಹುಸಯ ಸ್ಟೆ ಇರ್ದಶಾ ಿತ್ರಚಾಸೃ ನಾನಿ 3೧೫7 ೧ಗೋೋೊರ್ಛ್ಸಇಗೂದಲಸಡಿಯಢಿತ್ ರಾಣ 
18] ದಿಸಸಡಿ/ದರು ವಾತಸೆ 9೦ರ ಗೂ ಸತತ ಅಸಸಡುತತ್ತುದ್ರೆ ಇ ೪೧೫ ಔರಾ೯ದಾಸ್ಟುಡು 

ತ 



ಸ ್ನ್ನ 

ಗಟ ಟಟ ಟ್ಟ ರ್ಪ್್ 
(ಸರವು ಮೊಸ ಡಾಡಗ್ಯಗುೂಮೂಸು ಸುತ್ತು ಮೊಸರ ಕನ್ ಚ್ಟ ಅಭಮನ ಜಡು2ಬಂ ನಿ:ಪ್ರ ತಿಪ್ಪ 

4 ಹಡಗ ಆಇ 63ಖ ಜಗ | 
ಸಣತೂಂತನೆ ಸಫಾ ತೊಡೊಡೆ ಸ್ತು ನು.ಅರರಲ ಕ ಫ್ ಹ ಲ ಲೀಚ್ 

ಜ್ ತಿ/ಸಲ್ಹಸರಾತ' ಮೂಡಿಸು (ರಸಂ ತ್ಸ ಮಾಸಿ ತಣಸಸ/ನಾ ತಡೆ ಸೋಡ ಸೆರು-ತ್ರು| 
ತ್ತ ದರಾ ಸತ್ರ ತ್ಸ ವಾತ ಸಾಸರ್ಸಫ್ರಾತಾಣಸಸಪಮಸ್ಪಾಸೆಸತ್ರ್ತೀಸ್ಸ್ಗೂಂಗು ತಿ ಟ್ರೂಕೂತ್ತ ಬಾಾತ 
ಚ್ ಸ ಸಿಗುತಗತುಳಳ ಸಹ ಭಗ ಜಖಟಟು, 
| 

ಕ 

(ಲನಾಡಿಅತಿ ತ್ವ ಶ್ರುನಾ ಔಅತಿಸ್ವತ್ರಾಣರರ ೯೫ರ ಆಗ ವಾಸಿಗಂಡಡೊಡಿಕಂ ಟಿ ತಿ ಎಳ್ಳು ಕಿುವ್ಸಗಲಲ್ಲು ಸಆತೆಕುಸಲ್ರಾ ; 

ಆತ್ ಸ ಚಯ ಹೀನಾ ತ/ಆ ರು ೪ಡಾಸ್ಆ .ಆತ್ಯ್ ಉವ್ತೊೊೊಸಾ ಹೌೆ,ಂತು ಸು ತಿಂ ಡೆಡಸ್ಸಬ್ಬುಪು ಇಾಳಗಗೂಗೆತ 

ನ್ರಾತಾಔ ಸತ್ತಿ ಸಗತನ ಮತ್ತತ ದವ್ರ್ರಾಟಿ ಸ ತಟುಸಆಾತರಿತಾಸನ್ಬ ತಿತುೂಡತೆತ್ತ ಇರದು. ತು ಸಗ ಲಮ, ತಾಸಸ್ರ್ರತಿತ್ಸ್ 
ಪ್ರಸ್ಂಸತಂಸಸೆಸಸಳ್ಛಿಸಸಾಇತ್ಸಇ ಕಸು ತಿಷೊ-ಡಲಾಇಡ ಮಾ ತಾ ಮೊಡ ಅತ್ರಿಸು ತೀಸ್ ಪಾಲ್ಯುತೀ ೫ನಿಸಸ್ಇುಸಗ್ು]! 

ಸ ಗಹ ಚಾಲಕಸ ಸರಿ 8 ಭಾ ಸಾಗ ಜಸ ೪ ಗಡು ತತ್ಸಗಾಲ್ಛತ್ 



[| 

| 
| 

ಷ್ಟ ಟು ಬ ಯ ಭೂ ಚಹ ಚಗಳಳುುಚಗಜ ಜಂ ಂ್ಪ್ಪ್ಪ್ಪ್ಫ 

ಗು ಲತ ಆ “ಗಮನ್ ೌಜ್ಯತ್ಮುಸ್ಟ್ಲು ಕುಸು ್ಗ ಚತತ ಇತ 

; ಡಿ ತಾಡಿ ಜಿ *ಡಾಹಿಗ'ಗಾದತಉಾಸಾಂುೂ ಸ್ು ತ್ಾ) 11] 

ಚಕ ಆಶ್ರಾ: ತೈಸಾಸ್ಟ್ರ್ರಂಸ್ ಸ ತ್ರಗ: 2 ಮಾತು 

[ತತ ಜ್ಯಾ ಇತ್ತಾಸ:ಆಶ್ರೀ ಶುಭ ತ್ಪಣ ತೆಗ ಪ ಪ್ರಜ ಸಸ ಭಾನ ತ್ರತಷುಸ್ಸಲಲ್ಲಲ ಸ ವ 

ಹ್ ಬ ಓಟ ತಾಟಂ ಹಾಕ್ರಿ ಟಟ ಕಸಂ ಹಗ 

ಜ್ಯುಸು ಇಂ ಸಾರಿ ತೆತೆ ಣಾಾ್ಡುರ್ಸಾಸ್ಟ್ ಮ ಬುಸು ಹ 1 ಹಾ ಪ್ರಸ್ನತನಿಸತ ಸಾಸ್ ಇ. 

ಮಾ ಪ ಗಗ್, ಚ ಬಸ ಓನೀಜಿ ಗ ಗ... 

ಜರಿ ಸಾಸು ಇ್ರ್ರೊಸ್ಪಾಡ್ಸಆ ಐ. ವಾತ್ ದಿ?) ತಿ ತ ಇವೆ ೊತ ತಾಸು ಬ 

೨೬4 ೩೫ 7[(ಇ ವರರ ತವ ತಣ ತತಡ! ತತ ಔಸು್ತಿಮುಉಾವ
 ಗತೆ ಬರಾತ ಇಸ್? 



ಹ ಲ ಲ್ ಡ್ಯಲ ತಸ ಡುತ ಗ ಕತಾ ತತ್ ಬಟ (ಟದ ಇಜಾಜ್ 

ಗ ಇಸನಇವ್ತ್ರಮೂಃ। ಇೃಸ್ ಬಾಡ್ಯಸ್ಚಿತ ಸರು ಸಾಸ್ ಗು-ಲಾವಾ ಸೋಸು ಸಾಸ] ಪಲ್ಲ ( ಶ್ರಸಾಸ ಸೂತ ಸತ್ತೇ 

ಕ್ಷಿ,ತಾಆಸತ್ತಾಸೇಲಾಇಸ ಘಡ್ಣು ಸಲ್ಲೂ ತಿಯಾ ತೊ್ಸ ಇಗ ಇದಾಾ ಡ್ ಸಾಸ ಇಗಟ್ರಿಷೋಸಸ್ ವ್ಯಲ್ಟಿಗೌೊತ್ಇಸ ತ್ರಿಮು-ದು| 
ಇಹ ತೆವರು ಇಸ ಆಸ ತ್ಯ (ತ್ರು ವಳ ಡಿಸ್ ಇಬ) ೂಡ್ರತತೂೋಡೊೋದು ಸಾಈ್ಗ-ಡ ಜ್ಲವತೆಶ್ಛಿಪಾಸಿಸಡಡೆಂಯ ಟು. 

| 
(ಅಾಂಉುತ್ತಾ)ಸುಂಸರ ವಾಡಿಬತ್ರೂಧ೯ದು.ಅ-ಸಜು ಪ್ರಾ)ಂತಂಡೊಸಹ ವಾಸಂ ವನ 3.ಸದಾ-ೆ.ನೂ ಸ ಬಲ ಜು 

ಇಟ್ರೆ ಕ ವೈಲ್ಬ ತೆಸ-ಜಿ.ಇಾ ಮಂಗ ಪ್ರ ತ್ರುವ ಶು ಹಾಸು ್ರ ಲಾಡು ತ್ಯ ಸೊಗ ಹೊಡೆ ಸುತು ಪತ್ ಸ
 

ತ್ರ ತೂರು ಜ್ಛತೆತಡೆಕ್ ಹೆಲಆಸಸು ಇತು ಪಾಸು ಜಾರಿಸುತ್ರ ಶ್ತುಮ್ಯಬ್ಳಸೆನಡೆ ಜಾಡಿ ಅತ್ಛಿ ಸ್ತ್ಕುಇಇ5 ಜೀ! 

ಹಜಸ್ಟ್ರೆಸುಮ್ಯತ್ಧತಿಸ ಹೆಸ ಜೆ ಸಾಲ ತುವ ಸುತು ಶಾರತು ಪ್ರ) ಊದು ತ್ತುತ್ಟ ಡಿಸ -ಡೆ ಸಾ ಜೆ ಮೂರತ್ತುಪ್ಗ ಸಾಂತ 
ತ್ರೆ)ಷೊಪ್ತ್ತುತ ಲೃಡಿತಡೆಸಂ- ಶಡಿಸ್ಟ್ರೆ ಮಸ ಸುತು ಪಾಂಯುತ್ರಾ) ಗಾಲ್ಪ ತ್ತುಷ್ಳಾ ಸ ತಸ ಜೆಇಾ ಡ್ಯ ತ್ತುವ್-ರ ಸೂ! 

೨. ಗಣೆ ಶಾಕ ತ್ತಿ ತುಸ ಸುತ್ತ ತಾರ್ ಜತ ಜಿತಾ ಸೆ ಸುತ ಷ್ಟ | ಸ! 

ಹಾಖಾಹಾರ್ಇಸಾಾಾಾಜಾಾಾಾಯಾಾ- ರ 



| ತೆಹ್ರಿ ಎಕರ ಳಂ. | 

(ಸೆ... ಾರ್ಟ್ರುನ್ ವಿ ಅಶ್ಟಡಾಸ್ರೆಯಲ್ಲಿಆಯ ಸು ದಿನ ನಡೆಸದ ವಮೊೂಸು ತಿಂ ಆಸ್ ಸ್ರೂಢ್ತಿಸಣ ಸರಾಗ ರುಸ ಇಷ್ಟ 
ತ್ತಾ ಜನದ ದಾಡ್ ತಾತ್ಯ ಸರಡಡ] ಜ್ಲಾೂತಾ ಕೆಸಿ ಸ್ಟ/ಶು.ಸತಡಿ ತಾಲ ಹಸಆಧ್ಯಜರತೆ.ಜಾ-ಚವಶ 

ಇಜುಡಿನರ್ಪಾಲಲ್ಲಿತೆೊ ತೆ, ಜದ್ಇವ್ಟ್ಸಗು1 ಎಂತಾ ಹಾದಿ(ಖೃಷಗ ಇಂಡ ವಾಡ ೬ಸಿ ಇಡಾ ಸ ಇತ-ದ್ಗ್ ಗು ಆ 

ಉಖಯಯಯ ಸರ 

ಅ ಹಣಾ ತ್ತು ಪುಥಿಗಲ ದಜ ತವ ಡೆ ಗಳತ. 

ಕುತ ಔಯ ಜಿಧತ್ಕಾಸ್ಯಾವಾ ಡು ಕೊ ಪ್ರ ಸು ವಿನಲದಳ ಡೌ ಜಾತ್ ರೂ ಸುತಂ ಸ್ 1 

ನಿಜಾ ತ್ ಸ್ಥ ಸಧನ ಸರಬ ಸಷ ಸಜ ಡಾಡಾ 110 ತಗ 

ಗ *ಶ್ರ್ೌ್ಿ ಡಒಳಕಾಇರಾಸ ತಾಡಿ ಪ್ರಪಷಾಸತತ್ತ ತಾಸುತ್ರೂಬೂ ತೊಡೆ 
ಗತ ೨7" ಸಪ್ರುಸುಮುತ್ತೆವೂಸಾ ಬ ತಬ ಚ ಚಕ ಹತ 

3222085548 
ಘಾ ಜ 

ತಾ ತ್ರಾ 



$ ಸ ಕ ಕೆ 

ತಸ ಸ್ಂಉುತ(ಬಿ.ತಾಂತಸತ್ತೇಲ್ಲ ಎತ್ರಾಗ್ಕಾ ಸದನ ಜಸ್ರ್ಧಸಾತ'ತಾ ದಿಗಚ್ಛ ಬಡಣಸರಿ « “ಸ ತಡ್ಸ ತ್ರಟಿಂಯೂತಗ್ರ) ಸಾಸ್ ( 

ಯಾತ ತಡ ದನದೀತೊದ-ದಾ ತಿರುಕನ] ಸಲ್ಚ ರೋ ಹೆತ್ತ ಸಷ೯ಫ್ರ್ಉಾಡ ಒಂತೆ ಸ -ವ್ಲತ- ಉದ್ದ ಪಾತ 

ಕಗ ಕಾ ಕತ್ತು ತ8ಹಾಂಡ ತಳಕ ಹೇಸ ಶಂ ಆ ಮೂಸಾ ಹಾಂ ತಕ ಣುಸ್ಲ್ಲ 

ಧಾರಿಡತ ಪೇಡು ಅತಿ ಕಾಸ್ತಡೇಸ ಗಾಡ್ ಇಂಡಿತಇ/ತೆಂಸು ಸಾತ ಸೊ ಡು ವ್ರಗಾಸಾಡತತೆೊ ಒಡು ಸ್ಟಾತ್ರೀಲಇಸಡ 

ಮುಡಾರು ತಸ ಅತಿಭಾ ತ್ರತಸಉತೇಸಗು)ವ್ ಲಾಸಸಾ'ತೊಸ್ಟ ಇತಿ ರಕತ ಸ್ಕ್ರಷಿ ಮಾ-ಡಷಡಾತ 

ಒಆ ಜಿ ೩3೬ ರ್ತ್ಯವ: ಸುತ್ತ ಪತ್ತ ಸ್ಥ್ಪ್ ಸತ್ರ) ಈ ತಾತಾ ಸತ ಪಸೇಡಗಂಸ74 ಸಂತ ಲ್ರಸ್ಪ್ಟ್ಳ 

4 ಆ ಸ್ರುತೇಗುದ ಸ್ ತಾರಾತ್ಹೊಸ್ 1ಬ] ಸೋರು ಜೂ ಸಂಸ ಸಚಿ ಆಲ ಸಗಇರಿ ಸ್ನ ೂ ಸ 

ಇ ಮೂರ್ತಿ ತಿ ಸಡ್ನಾಡಿಸು] ಇಶಾ ಆಗೂ ತಷ ಸಲಗ ೯೨೬ ಚು 1 | 

ಇಡ? ಇ ಸತತ ಬುಲರು7ಇರಿಸ್ಇಗ್ಳಾಸುಸತ್ತುತ್ತ ಓಿಸ]) ಸಂಸತ ತತ 

ಸತ್ತುತ ಸ್ಟಾ ಸಗುತೂಾತಾಗಾಚಿ ಗತ ಪ್ರಹಿಸ್। ರಾಶಿಯ ಸತವ ಸ್ಪತತ್ಸುಸಾ ಯ 

( ತ 

ಎ ಸ 

ಹ 
ನ 



ಲುಗಇಗ್ಗಮು ಶಾ ಮ್ಳ))ಮ ರ್ಸರೂ ಸರಸು ಗಡ ಸತ ಸ್ಟೆ ಡು ಸೂತ್ರ ಸ14ತೂಸ್ಸ್ಗಗ ಪಾಯಸ ಓಂ ಮರಾ“ ಸ್ನ ತೇ | 

ಸ ಹತತ ಹುನಕುಂತಿ ಹತ್ತಿಗಳತ-ತ್ಯ 
ಬಬ? ಐಂ ಸು ಸ ಸವಿವರ: 1ವಲಿಲ್ರಾತ ಸಣ ಉತ್ತ ಶ್ರಗ ಸಣ ತು ಭುತಾಂಇಯ್ಯಾಗತ್ರಣತುವಣ್ರಾತ್ಪಾಗಾ 

ನ ಅ ಅಗ್ಟ್ರ ರ್ | 

ಸಳ್ ಬತ್ರುಸುಗುಂ `್ಸಇೂತ್ಸಗಸಆಡ್ರಮಾನಿಸಇ್ತಾಇಜೊಬಡಸಟ ಇಳ ವಿವ ಮು ೬1 ಅಾರುಧ ಸಟ) ತತ್ರಲ್ 

"ಪತ್ ಸಸತ್ಟ್ರಿತತ ಇತಿ, ಜಿತ ತ್ರಾ|ಹೆಂಬಸ್ಟ್ರಸು ಸಂತ್ರಿಸ್ಸಡೊಸ್ಸೈಫೋಂಯ ತ್ರ ಮೂಢ ರ್ ತಂಬತರು ಸತತ ಸುಡು 1], 

| ಅಸ್ಮಸಿತ ವಸಡು ಸಸಿತಿಯುವಿಹಾ ಲಸ ದಿ ಸತಿ ತೊಡು ಸ್ಟ ಪ್ಅತ್ರಿನಸಇೂ- ತೊ ರಿಜು ವ ಸಸ ತೊಟ ತಡೆ 

ಹಿವಸ ದು. (೨11ಅಶ್ರಿತಾಸ್ಮ ವಸಲ್ ಡಿ ಯ್ಛ ತ್ರ/ಅೂಿಸಬ್ರ ತಗ ಬ್ಬ ಪ್ 913 ಲಂತುೂತ್ರ ಆಸುಸ್ ಲಸ ಇತ್ರ ತ. ್ಟ್ರದು ಮ ೫ ಬಟ... 

| ಡಸ ಮು ತಿಣ್ನೋಾರೇಂಬ ಸಡಾ ನತತಧಾ ಪಿಸು (ಇರಿ ಪಂತರ ಪಲೂಡೊಂ*ಡೂ ಗಳ, ಗಾತ. ದ್ರಷಸ 

ತ್ರತ್ನಲಾಾತ್ಯ ಮ ನರಂ ತ್ರಸುತೈೈಲ ಸ್ ಲಂಗ ಕೋೊಡಸ್ಟ್ರು ರುಷ ಇ ನಸತಂ'ಗ ವಾತ ೨ಲಗ್ ಓಂ ಇತ ಫ್ರಣ ಕಾಂಬ ಸ ದಂ ಸತ್ 





(ತುಬತೆಬತ್ತಿಸಾಬ ಸಕಸ ಗಲ *್ರತಿ ತ್ರಿ ತಿಗ ಕೋಇಡಾತ್ಟಿ ಶ್ರ ಅಟಕಾಮಾ ಪ್ರಣ ್ ರತಾಸತ 
| ಪಪ್ ಪಾಮ್ ಇಸ್ ಗಾಂ ಬಿಟಿತ್ಸಫ್ರ ಇತ್ತೆ ತಾಜ ತಂಧೆ] ಚ್ರ್ತೆಸ್ಗಳೂ ಗದ್ದ ಸ್ಟ ಇರತ್ರ್ಮಾಸಡ್ಗ ಡಂ ಬ (! ಸತ್ರ ಸತವ 

ಡೀ: ಗಸ ವ ಡ್ಮು ಬಸ್-ಪೂತ್ರ್ಯು ಆಸೆ ಉಸ್ಟ್ರಸು ದುಂ ತ್್ ತೂಾತ್ಸ್ಟಿಇದಾಸ್ಟ್ತ'ಮಾಡಿಮೆಂ,4ಡುಂಬ-ಗಳು ನಡಸ ವಿವರ ಡು॥1 

; ಇೆಫಾಗುತಿ ತ್ರ ಣ)ತುಪ್ಷೂಡೊಳ ಇ ಸಪ್ ಗ ಜಗ! ದ್ರ ಗ್ರಜ ರಾಣೆ ಣೆ 
ಇಸ ಸ್-ಗತ ವಿರ ಇರಿ ವಲ್ಲಾಹು ತುಗ್ರ ಅರಸನ ತೊಪ್ರತೈಸ್ ಸಾಸಡೆೇಬನ್ಟ್ಸು ಮತ್ರಿಗ್ಸಸೂಸ್ಸ್ಸ ಸ 
1... ಪ ರಳ ಗುಸು ದ, ಇಗ. ಸಾಲ ತೇಂ ತು ತೂತ್ತಿತ್ಗತ 

ಎ ಪ ಪೊಟ್ಟಿ ಬಿ ಬ ಭಟ ತೇ 
ತ್ನು ತತಡ . ಒಂತೆ ತಳಯ ಕೊಬ್ಬ ಕಡಬ ತತ ಇವತ್ ಸುಸ್ತು ಕಾಸು ಕಾಸ(ಬ್ರ ಇಯ ಬಡಾ ತಣ್ಣ] 

(ಆಂಗಾತ್ಇ್ತೊಾಪಪ್ಟ್ರಸ ವಂ ನೆ1ನ ಸಸ ಕಾಗ ಭು ಬಂ ಈ ೮ 

೫. ಗ ಸಸಿ ತ ುಷ್ಟಹ ಸತ್ಟಾತೆತರ್ಷತ ತೇ ಸುಸ ಸುತಿ ಸರಗ 113. ಆ 

|” | 
ಕ 



| ನೆಸಸವಿ್ ಮ ಸಷ್ಟ ತುಣೂತು ಮೋಡ ತ ಸ ಆಸತು:ಆಡ್ (ಪ್ರಪತ್ರ ತುಸ ಟ್ಯಾಡಾತಿ * ಶಿರದ ದಲೂ ಸ್ಸತೊಫ್ಸ | 

ಆಯು, ಇಣಳ್ಯ ಇಾ ತ್ರಿಂಯ್ ಹ ಲ ಡರ ತೂಟುತಾಲ್ಬ ಆ-ಆಂಗ್ರ ಉಡು ಘತಿಾತ್ಛ್ರಮಮ। 

ತ್ರಿಪತಷೂ ತೆತ್ತ ಟ ಪೊಗರು ಸತ್ತ ತಂತಿ ತು-ಸು1(ತಾ-ಡಸ್ರತಾ ತುದ ತ್ತು ಸುಜ ಬ್ರತಾಸಗಮದ್ಳಾವೌೊದಸ್ತೆ 

ಡು ಮಂತ್ರಿಸಸಸೂಸ 48 (ಟಟಸಕಾರಹನಗು ಚತ್ರ ರಾ ಸ್ಸಸಪ್ರಶೈವ್ೌ-ಿ] 

೫.43 44/ಐ]ಪ್ರೂ)ಇಢತ ಜಿತು ಷಾಂತ ರಾಬತ ಡು ಸ್ಸಸ್ವಿ ಷರ ಸತು ಇಂ1/ಘೂಸಸ ಆಳಿ ರಾ | 

ಶ್ರಮ ಯೂ ಕ ಸಾತತ್ಯ ಸದ್ಯಾತ್ಯಗತೆೊಬಳೂೊತತತ ತಗ ಸು/ಒಸ್ತ್ಪತ್ರತ ಪ್ರ) ಸ್ವತ! 

3.0 ಸಪ ಸ್ರರು ಸತ್ರಿಸುವ] ಶ್ರೀಸುಂತ ಪತಗ ಕಾ ಸತವ ಹಡು) ಮಾಸ ತ್ರ ಭೂತಿ ತಾರು ಚ| 
ಗ್ಗೆ ಬೋ “ಪ್ರಮು ಸೂತ್ರಿಭ್ತತೂಡ್ಯ 7ನೆ ೦ತ್ಮೊನಿಸತು ದ್ನ ಕಬಡಿ ಸಸತ್ತ ವಿಷು ದುಇ ಗುವಾ ಪ್ರಾ ತ])] | 

ಇಸಸ' ಗಾ:ಸಾಸತತೋೊಟ್ಟ ವ್ ಮ್ಸೂತ್ರಿ್ಸತೂರ್ಸ ಗಳು ತಾರಗು ಔಂ ಬಗ ಪಾಸು ದ್ದ ಜೊ 1343 ಸ ಎಂಬ 

ಹ ॥। ಟಗ ಅಂಕಿಕ! ಸಹಾ ಹುತೇಬುತತಾ ಸತಿ ಸ! 

ಜೊ ತ್ ಜೆ ತ 

ಜ್ನ ತೆ್ । 



ಕ್ಕ 

| ಈ. 

ತೆ ತಕ - ತ ್ಟ್ತಾತೇದುತ್ರಾತು ಬಳ್ಳ ತಗ) ತ್ಯಾ] ತಾಇಗಾರ್ಮ ಸ್ ಸಮತಿ ಸ್ತ್ರೌ)ಪಿಸೆಲ ಇದಿ ತ್ಛತು ಸಕ್ಛೀರ್ಸತಾಸಾಸ್ಸ್ 
ಹಿಡದು ಸವಮರಾಣ್ಚ ನಾಸಾ ಡೆೊಗಾಸೊೋಡುಮೂನ್ತ್ರು ತಾವಿಸಂತೊ ಇಡ ಗಗಲ ಸಸಿಡೆತ ತಡ ಬ [ಯ 

ಉಗುಳಾತಿ ಮಸ್) ಇೋಸರಾಸಗಾಂಡಾಕಾಂತ್ ಸಾವಾಸ ತವು ಆಸ-ಜೊಸ ದ್ದ ಡುಲ್ಳ ಸು ರತಾ ಒತತ ಒತ್ಸ್ಯುಣ | 

ತ್ರಮಿಂತು ಗ ಜೂಡ್ಸಮಸಳ್ಳಾಂತಿ ಮ ತಾಸೆ, ತ್ರಾಸ ತಡೆ ಸಗ್ಗ ಪ್ರ್ರ ಲಾಸ್ ತೆಣೊಬ ಚಡ ತೆಂಸ್ ಇಟಿ 
ತ್ರಿಪಿಕಾಲಎಗಾಗಸಸಾರ್ವತ್ಸ್ ಡೆತು್ರಾಡು ತನ (ವ್ ಆರರ ಕ್ರತೂಮಿ ಸೂರ ಸಟ ತ್ರಿಪಸು ದ-ಸ(ಸಮ್ರ್ಯಟಿ ಸಿಸಲುತಸ ಯ ಒಡಶ್ರ | 

ತ್ಯುಸ್ಯ/ಳಿ(ತ್ರಮು ಜಾಡಿಕಿತತುತ್ತುಅಸ್ತಾ|ಅೂಪ್ರಸ ಬಾಗಲು ತಾಲ ಶಜ ಬಹಲ ಆ ಜ್ 

ಟುತ್ತುಶ್ಚಸ ಗಟ್ ಸಮಣ್ಣ್ಸ ಹೊತ ಸಶಕಕಾಸತ್'ತುನಿ ಇಶಾ ದಲುಸಾಲೂ ಸಲಪ್ರ್ರಾಸುತ್ಸತ್ತ ತುತ ಚಾಯ ಸದ್ ಹ. 

ಬದಿಂಜತಗುದ ದಸ ಮು ಸ್ಟ್ರ್ದಸಮತೆಂಯ ಭ್ಲಲಸಮುಸೊೂ ಹ್ಯಂತೊಜ ತಗದ ಗ೦ಲೃರ್ಮೋದು ತೊ ಬಂತೊ ಸ್ಟಡ್ ಹಾ 

'ಹಾನಾಡ್ ಸ ತ 111. 1 1 

ಬಾ ತಿ ಸ್ ದವು ಶಕೈಸ್ಹೀ)ತಸಾನನಡವಚ್ತು ರತು ಔಡ) ವ್ಯ ಸ್ಟ್ಟಾತ್ರ ಸ)  ಶ್ರಾಸಶಾಸ್ಸಾಸ್ಸ 2, | 

ಬಿಸಿ (1 



ಇರರ ಡ-ಗಾಸ್ಯತಿವಿದತಿತ್ರ ಜಗಸಸ್ರಗು ಇಗಗ್ಸೂತ ಫೆತ್ಸಗ್ರಪಾಜಿಗಸಗವಶ್ಟ ಬ್ರ. ಶ್ಹ್ಯಾಷತಿನಿಇತ | 
('ಬ್ರೂಇ್ಮಾದ ಸ ಡಿಂಸ ಇರು ತೌಜಾ ಪಸ್ಟಯ್ ಜೊತೆ ಮ್ಮನ್ ಗ್ ಶ್ರೀಭ ಪೌಡಸಾವಸುಗವ್ರತ ಹೂ ವಗ ದ್ದ1 ಫ್ಟಿ | 

ಸಯ್, ಪ್ರಸಮಕರ್ಮಿತ ವಿಪ್ರ ಕ್ಲಾರಾ ಸತ್ರ) ತೆ ಜಲಸಾೂ ಶ್ ಕತ್ತ ಜಾತೆ ಸಲ್ ಸ ಪತ್ತಿತನ-ಹಾಂತ, | 
ಮಾ ಯ್ ಪ್ರತ ದೂ ಸಯಡ ತತ್ತ ತ್ರಿತ್ ಸ್ ತಗ ಆಸಿ ಇಓ ಇದ್ಯ ಬತಾಂತಡಾಯ-ಈತ್ರಣಸ ಹತ ತುತ 

ಮ ಶ್ರಿ ಪಗ್ಟ್ರಾಪ್ ಡಿ ಲಾತ ತಿಇರೂಿ ತು ಉ್ಯಗಾಶತ್ರಿ ಯ ನ್ ಸಷ ಪಡಿಸ ವಿತ ಶಾಣ್ಣವಾ ಪಂಡ ಜತ 
ಡೆ ಬಜ ನಹ ತರಹ ತುತಸರರ ಹ ಭೂನಭಕಷು ಜಾ ಸೂಮ ಮಸ್ತ ಕ ಸ್ತಾನ ತ್ಕ ಬಸ ಟ್ರ ಟ್ 

ಪ್ವಿಸಾಸತ(ಹುಂಡ ಅತವಾ ಸರತ್ನತು ಮುಲ ಸಯುತ್ತು ಗಾತ್ಈಾಸ ಭ್ರಾತಾ ಇುಡ್ರು ಬತ 

ತಿ .ಅಶ್ಛ್ಸುಷ್ಟಒಡಿ ಬೂತ ಟಿಆಸುತುಡುುತ್ತಾತ್ರು ಇ ನ೯ಶುಪ್ರಗೆಜಾತಿಅಾಸಸೈಆಂಜನಾಸತಿಿ.ಬ.ತಮತ್ 
| ಗ ಸುಂ ಸಕುರ” 

ನಾಟ ಇ, ಬ ಇಸಬು ಜಿ ಮ ಟಾ ನ್ತತಸತ ತ್ಪತ್ರ್ತಾಸು ಹಿ ಶೂಶುತಣಲು 
ಪ ಇ 



ಫಗ 1 
ಲ ಸಗತರ್ಗ೯ಔ ಸಂಗತ್ತಸತು) ಕ್ಷಾಸಮೂ್ರಸತ್ತಾಣ ಸಂತತ ಅರು ತ ತಸ್ ತ್ರಶ್ರಾನಿಕಾಸತತೂಗ ಇ ಷ್ಟಿ: ಆ! 

ಕ್ಕ ಲಸಿಕ ಇಡ ತೊ್ಯ್ಕ್ರೀನಾ ಪು ಔಸುೂಂತ ಸೂ] ಲಾಸಾಶಮಸ್ಯ ಪ ಒಬ್ಬರ ಚ ಎ 

ಮಾ ಸಹಸ ಕುಸು ಸ್ಗೆಡ್ ತುಸು ಯದ ನೆ ೧ಂಚ್ಟ್ರೂಗ್ಮಾಸಾ ಪ್ರಲಯ 
ಗ್ಯ್ಯಾಗತಿಸಾ ಸೋ ಸಸ್ಛ ನಿಜನಾ ಖಿಸು ಗಸತಕ್ವ ಸ್ರ 3-3 ಇತ್ರ ಕೊಲ್ಯ ಗಾಲ್ ಹತ್ರಾ] ಸತ್ತತಿ ಕಾಣ ತ 3] 

ಬೂ ಬ ಗುಲ ಸ್? ಅಾಸ್ರೌ) ಪ್ರಜ ಪರ್ಗಾರಯ ್ರಗ್ಮಾಗಳಾ ಸ ಒಸ್ಸಾ ಸಿಗಿ” 
ಗ್ಗ ಇಳೂಂಗ್ಮೀ ಕೆಡಿ ಜತಗ ತತ್ತು ಸತುತ ೨ ದ್ರಾಸ್ ನಾಡಿಸ/ ಆತ್ಮ್ಮೀಣತಿ& ೬ರ ಸಳ. 

| ಮೂಲಖ್ತುತ್ತಿಸತ ತ್ರ ಜೊತಿ ಉಪಾ ಎಲ ಕೀಟ ಬಜಗಗಾ . ಟ್ಟ 
1.01 ಗರ ತಗುತಥ್ಟ ಚಾರ್ ಆಮ ಸಗುಸಾ-ತು ತೊ! ಆತಿಗ್ಳೂಜ ಸಷ್ಟುತಗಇತಿ ಸವಿಶಾಗಾಸ್ತ' ಮೂಡ್ 
ಜ್ಯ್ಛವಚ್ಛ್ರಲಗು ಮಾಸಇದಾಇಾತಮ ಬೂಸ ಭಾಭಾ: ಜಗು ಅಜತ ಮಹ್ಚ್ರುಸಲ್ಲಿಸಾಮಾಗ ವಾಸ ಸಾನು ತ 

ಗಳ ದ 

ಜಾ 



3.1 ಸಸ 131್ಕುಹವಸಲ್ಲಸ ದಿತಾ ಪ್ರತ ಕ್ಯಾಂಣವ ರಾವ ತ್ರ್ಡುತ ಪ್ರೇತ ಮೂಮ್ಮು ೮॥ 
ಜ್ ದಿಂದಿಸ್ರೆಸ್ ವ) ವವ, ಚ್ಚತ್ಗಕಾತ್ ಡ್ ತತ್ತ ತ್ರ 1. 100್ಳ 

ಳಾ. ಗುತ್ತ ತಿೂತ್ಲಾ ಥಿಸಸೊಸೆಂಬಟುವರ್ಗಹೂಸಿಇಂ)3ಇದ್ರಿ3ದು ಅಂತ್ ಸ್ರಾಸ ಪ್ರ ಸತ ನಿಜ ಇಂದು | 
ದ ಇ ಇ ಸಗ ತಮಾ ೬ “ ಡಾ ಸ್ರ ಡಾ ಥ್ಳ ಆಸಾ 7 ಸಾಸಅಭ್ಲತ್ಕೆಮೊ ಡಾ ತಮಸಾ ಶ್ಉುಣ್ಣೆದ್ ಕಾಡ್ಯುಛತ್ಮ ತ ಸಗ 

ಸ ದಂಡು ಶಾಸಿತರ ಸ್ಟ್ ಸಾತ ತಾಸ ಗುಪ್ರ್ರಾಸ ಆಲ ಆಸು]3ಇ ಪ್ರಾ ವ ಟ್ರ ಭಾಸ ಶ್ರ)ಾ-ಶುಸು ತ್ರಿರ9/೯/'ಪ್ರುತಗತ್ಟ ತ್ತಷ್ಸ್ 

ಕ್ ತಡ ತುರತ ್ರಾಂತಾ:ತ್ರ್ತಾಸ್ ತ್ರಸಾತ್ಮರ್ಸ್ಸೇಲ್ರಾಣಾರ್ಡಾಗಸೂಸ್ಸಗ ತತ, ಒಳ್ಳತ್ಯದ್ಳ ಪತ್ತಂಳಸೂ|್ಯ 
ಸುತ ತುತ] ಸಾಸ್ಗಾಸ ಮಾಡಿಸ ಸಾತ ಸಾಸ ಪೇತ್ರ ತ್ರಸ್ಹೆಂ ಬು ಇಷುಟ ಕೇ 

ಗೌಂಸಡಂಸಣಕೊೋಡತಿಸೆ ಸವಾ ಬು ೂನ ರ ಾಾ | 
6 1... ತೊಡದ ಸ್ರನಾ ಗಇಮೈಷ ಕ್ರೈಸ್ ತಮಲ್ರಾಗ ಡೆ ಯ್ಯ ಮ್ಮಶಾ ಕ್ರಾ ಗ್ಪ್ರಂತು ಹೊನ 3 ತೊಲ ಡೊ.ದಲ | 
ಜಾ! ಬ ಸಾಲ್ಯುತಾಲ್ಬುದ್ರಾಲ ಗಾಮಾದಿತ್ಮಪಾಲ್ಯು ವಾಲ್ಗುಕ್ರಸಗ ಮಡು ತ್ಸಎಲ್ಲಿ ದ್ದ ಡಿಂಗ್ ಕ್ರತ್ರಿಸ್ರ್ರಾತ್ 

ತ್ತೆ ಇ ಆ 
ಹ್ ಕೆ 
ಎ ಬಾಗು ಡಿ [ಕರ್ತ ತಡ ತೆ 



ಸತತ ತ್ಯವತಿ ಸಮಸ ದೆಂಗ್ ಬ್ರಾ ಸ್ಪಾಸಗಾಸಗೂದೊೋ ಸೊ ಸೂ ಆ ್ ರ ತಸಲಿ ಕ್ಯಜಾ ತಮ್ ಬ1ಇಗಷೆ, ಕೊಸ 

ಪತ್ದ್ರಿಡಿಂಸರ್ರಾತ್ ತೈಜ್ಛಾತ್ರುತೆನಿಕುವ ದು ಅನಿಲದ್ದಿ ಡಿಂಗ್ ಪ್ರಸಾತ್ ಕಾಣತ್ರಿಸ'ಡು ಕೈಸು-ಸತಟ್ಟ,ಲ ಫಲಿ ಡಂಗ್ ಶ್ರಿಶಾ ಕ್ಮ 

ಜೇ ಹುಟೂ. ಸಹಾ ಕು ದ್ರಿ ತಿ ಅಸ್ರಾ ಡೆ ೊ್ಡಾಾತಿ ತಪಾ ಸರಿತ ಗಾ ಮಿ ಅಸ್ ದ್ರಿ ತಿಂತ ಪ್ರಣ ತಇಾಸ33 ಗ್ಗ 

ಅಸಾತ ವಾಸ್ಟ್ರೆ ಸಾತಕ ತಡ ಾಂತ್ಟ್ ಗ ಸಾಶಸ್ ದಂತ ಇೇಣಂಗ್ಸ್ತತ್ಸ್) ಒಬ್ಬತಾ ಪಾಲಯ ವಿಸ್ಕ್ರಿತಿಯಲ್ಯ ತತ 

ಬ್ರಾನತಿನಿ ಕೂ ಡಸ್ಟ್ ಸ್ ಕ್ಷೃತಿಅಕು್ರಾ ಸ್ಹ್ಸ-ಕ್ಕಾದ್ದಿಷ್ದ.ಹ ಮಾನ್ ಶ್ಚಿಲರ್ ದ್ಹಿತಿಸ್ಟ್ರೂಕಾಸ್ ಸಾಸಗ್ಳು ಡು ಡುಸ್ಕೆಸ್ರ ಜಾ ್್ 

ಜಲದ ದ್ರಿಶಿಂಡ ರ್ರ್ರಾತ್ಕಾಗ್ರು ದಹ ಸೈಅಶಾಸಗ್ಸ್ತಯ ದ್ವಿತಿಯ ಕ್ರಾಸ ಪೂಜಯ ಸೌದ) ಕಾಂಯ ತ್ರಿಷು ಮೂಸ 

ಪಂ ಬಕನ ಸರ ಗಸ ಸರಸ ಕ ಗತ ಆಶ್ರೀಸ ದ 3 ಸಕಾ ಸೆ ಸತ್ರ ಸ ಟದ್ರ 7 1 3 1 
ರಾತ್ ಶಾಜ್ಯೋಡಕುತಕತ್ರ ತ್ರಿ ಮಾ ಉದ್ರಾತಿಯ ್ರಾಸ್ಹಾಸ್ಟಇಂಜಇತತ್ತತ್ತಸಾಲಲಸ್ ಶ್ರಿ ಶ್ರೀ ್ ರಗಾಸ್ಜಸಗಾ* 

ಜಡ ಕ ಾತ್ರೈಲಳ್ನಿಂಸ ಡಿ ಆಹ ಸ್ರನಾ ಸಡೊೊೊಗಾಂದ ಇ ಡೇ] ಉತತ್ರ ಆಸ್ ಸ ಅಶ್ರಿಯ ಹಿ ಡಡ 
ಎಂ ಹ ತಂ ಜಪತ ಯತ ಸ್ಬಾಸ ವಕ ಡುಸ್ಸ್ದಿತಿಂಗ್ ಪ್ರಾ ಸಾದಣೆ ಸತತ 

| 
'ಇಂಂ | 



ಇಕ್ ಷು | 
ವಸನ ತಿಲರ ಬಾ ಸಡ್ರೋಗಾವನತೆಸ ಮಿದು ಶಣರಾನಸನದ್ರಿ ತಿಉಗಾಸಾತ್ಕಾಡಾಡೆ ತೋಡು 3-01 ಬಾಯೂ 

2 ಳ್ ತಿಂಗ ಶ್ರಾಧಾತ್ ಜಾ ಜಡೆ ಕಸುತು್ಗ ಇ್ಸವಿಾನ್ರೈಡು ಸ್ ೬ಸ್ಇಅಮಾ ತಿನಸಾಂಸಿತ್ಯಿಷತಣ €್ಚಸಾ ತಾ. 

(| 
| ಪಡೋ ಜ್ಯಾ ಸು ಸತಾ ಅನ ಜ್ರಲ ಗಸ್ ್ರಿತಿಂಸ್ಯೋಾ ಸೆಣಸಲು ಯಾ ಶಾತು/ದತ್ದ'ಥ್ಹ ತಿ ಯಲ ಸ್ರ ಸಜಾ ಡಸ್ 

ಈಸು -ಊಂಡ್ಡೈ [ದು ಇಷ ಜಾರ್ ಗುತ ಫ್ಲಾಯರತು ೬ ೨ಸಡತ ತ ತಡಿ ಕಂ 

(ನಾಬ್ರಶ್ಚ್ಬಾದದ ಲ್ಲ ಸಾಲಾ ತೊದಲ ಡ್ರ್ರಾಸುವಗನಸಾವ್ರಸುವ ಗ್ ಸಭ್ಲೀಅಂದಂಒ ತ್ರಾ 

[ಸ್ರ 

ಹ 
ಣ್ವ್ರ ಲು ದ್ಷಿೌ3ಂಗು ಪ್ರಜಾ ಸ್ಸ್ರಹಾಂಯುಯ ಇಳುವಡು,ಆಬಸಶ್ಕ್ವಿತಿ ೦೫ ಶ್ರಿಸಾ ಗ್ ಇ ಬಡಾ ಸುಡ್ಕೈವಾಸು,ಪಎವತ್ನದ್ರಿ ಠ್ 

ಚತ ತಪ್ಪಾದ 
ಜಪ ದ್ವಿಜ.ಇಇಾಂಯು ಇಸ ತ್ರ ಜತೆ 

'ಡುಂತ್ಟೊಳಿ ಬ್ರಶ್ ತ್ಕೊಸೈ ಸೆಡ್ ಸಲತ್ತ ಮು ಸಗುತ್ರ ಜಾತಿ ಗಂಗ್ರವಗದಿಸಾಜ್ಯಲ ಕೆಯ ಾತಿಸಚಸ್ತ್ಯಲತ್ಸಜಲಚತ 

ಇಸು ಪ್ರತುಲ್ ಸಮಸ ಓತ್ಗಸ್ತ್ತು ಬಸ್ಸ ತ ಜಾತಿಡಾರ೯ಔಸೃಗತ ತುಲ ತ್ತ ಜೈತಡಲ. ್ಗ್ರು ಪಾಡು ಬಸ್ಟ್ ಫ್ರಾ 
; ತಣಡ ಸಾನತ್ ಸಚಿ, ವಸತ್ರಿ, ಪ ತ್ತುಲಡ್ತ್ ಸಸ ಭಾತಿತ್ಸಸ್ಗ 4 ಶ್ರ) ಪ್ರದ ೩ಂ ಕೆಂಪ ತ್ರುಸಾ ಬತ್ತ ಶೌ-ಡ ಇನ ಳೆ 

ಜಾ. 

ಲಶಠಹೇಡ್ ಗು ವಿಜು ಶ್ರಿ ಸ! “0 ಮಾ ಬಟ ಕಾಣೇ ಯುತ ಜ್ ಗ್ರ ೯ಸ್ಸಲ್ಲ) 

ಜು 



| ಜೆ ಡ್ರಿಇಳು ಇಇ ಇಆತಾಸಾಸೂರಿತ ಸ ತತ್ತತ್ಳುಡೇತ್ರ ಓಗರ ಎಇಂ 

ಣಗಳ ಕೊಂ ಸಸ ಶೀತಳ್ರಾ ತಗರ ಕ- ತ್ ೧4: ಡಟತಾತ್ರಿ ಕಸೆ ಇಸ ಸ್ಪ್ರೆಕಕ್ 
ಹಡತ 1 ಪ ತಪಾಳಕ (ಇ ಇಟ ಮುಗ್ದ ಸರಾಗ ಚಟ್ಟ ತಮ ತ್ರಾಂತೊ 

[ಜನಾ ಎಸ್ತುತವಷಾಸ್ ಮಂಗ್ಗ್ಸಲ್ಲಿ ವಾಡಾ ಕೊಸ್ಟ್ರೊಂಸ ಲ್ವ ತ್ ಸ್ ವೆಸಣಾಸಸತೊಸ್ ಆ ಶ್ರಿ ವಾ ವಿ ಪ್ರಾತ ಮೂ “ಜ್ 

ಹ  ್ಸ್್್ ಹಾಡಿಕುತಾಸ್ದ್ ತೆ ನಿಜ ಷಾ ಯ ತ ಭ್ಛಾನತೆಇ್ಲ ಸ್ಮೂತ್ಮ ಪಸ ೃಸತ ತಾ ಜಾಗಾ 

ಒಸ್ಮಗತಿಸ್ಸ ನಾಮ ತ್ರಹಸಿತಾಲಾಬಿ ಸ್ಮತಿ ಇಡೆ ಹಕ್ಕು ತ್ಡ] ಹಇ೦ಕೂವಿ ಸಾಸ ಮಾಡ ಮ ಪ್ಹತಿನಿಜತಾಾ 

ಇರೂ ಇಇಲ ಸಂ ಪರ್ಕ್ಸತ್ಕೆಸರ್ಹಾಲ್ರಾಲುತತಾಸ್ಟ್ಸೂಡ್ಟ್ಗ ಸಿನಾ 
ಒಲ್ಯ ತಾ ಗುಣಾ ತ್ರಾ ಪ್ರತಮ್ 

ದತ ಸಕಲ ಇಂಪ್ರಹಾಹಿಅಶುತ್ತತ್ತ ತತಾ ಚೌಸಲಸ್ತೀಇತ್ತ ತಕ ನನಾ 

ಎಜೆ ಇ 
ಹಾ ಹೆಸ ಥಾ ಟೀ. 
ಳೆ ಹ | 

ಬ್ರ ದತ 
| 



ಇಚ) 9ಇಸ-ಗಂ(ಕ್ರ ಪಳ ಡಸ ಸ್ರತ ಉತರ ಸೆ ಇತ್ಟ್ರಾಣಾ ಸಗದ ತ್ರೇಸ್ಪೂ-ದ(ಅಾತ್ಮ ನಡಿ ಸ್ಸ್ಸ್ಸ್ 
ಪ್ರಡ್ಟ್ತೆಂಎ ಜಾ ಜಿಸಿ ಮಸು ತುಸು ಕ್ರ ತ ಪೂಟೂಂ ಪ್ರಾಸ್ ಪ್ರೋತ್ತ ಪ್ಸಸ್ತಳಾಸುಡಸರಸ್ಟೈಸ್ರ್ರ್ ಬಲ ದಂ) 

ಸೆಸ್ಟ್ ತಿ ತುರು] ಶಿ ಎರಾಪ್ರ)ತಾಸತ್ರಾತೆೊ ಕ್ಟ ಯ್ ಮಃ ತನೈೊತ್ಸಷ್ ಸ್ವ ತಾರ್ಸ್ಣೌ್ ದುಹಸಸ್ಟು ಜೈಕಿಸಇ। 

ಇತ್ಹ-ಸ ೌೌರ್ಯಾಸ ಸತ್ತು 1 ಅ. ಇತಿ ಶಿತಾತ್ ಬಃ ತ್್ ೯ರ |ಕ್ಷಾತಿಯಯ ಇಇ ತ 

1೬ (2 ೩ 2 ಅಸ್ಮಿ (೫ 

ಕ್ರ ಇಗುರು ತಾ ವ್ಆಂಇಸಂತು ಇ್ಮೌ 1೬ಇೂ ಸಾ ಗಾಇಾತ್ಮರ್ಸ್ಸ್ನರಾ ತಾ) ಇಇತೇಷ್ಟ ಮಜ್ಜೆ ಸತ್ರ್ನರ ನಲುಗಿ 

ಟ್ರ: ಜರಾ ತತಾ ತುತ ತಾ ಡಸ ತೋ ತಿಂ) ಆತಿ ಅತಾ ತೊ ೆಗರ ರ್ತ 
ಲ್ ಯಣ ಗ್ ಸ್ಫಣಇ/ಊಉಂತವ್ ಎ). ಟೂ ಒಸ್ಭ ಭಿ ತ್ರಬ ತ್ಡ ಪಶೂಸ9- ಡವಸತಾಳ್ಯ' 

ಸತ್ತ 'ಚ್ಛೆತದಸೈೆತಿಲುತಗಲು ಸ ಇ ಸಾ ಫಷ ಕಷ ಕತತುಃ ತ್ತವೆ] 

ತ ಧ್ಯ 



; ೧ ತ ತ ಸಾಕೆ ಇಸಕಜತ್ ಸ್ಟ ಗುಸಕಿಲ್ಲ ವಡಿ ಈಡ ಇಲ ಜಿತ್ಯಾಯಂಗಗ್ಳಗೆಷಾಇತ್ರವಾಸಸರಂಬಸಾ | 

'ತಲಸ್ತಣಳ ೨ಇಲುಳು ಸ್ು ಹೊಸಲು ನಿ ಎ೯3ಟಛ್ರಇತ್ರ್ಜೀ ಬಾರವು ಷುವಿಸಆರಡಾರ್ಸ್ವರ ಸತ) 

; ಸ 12. ಸ್ಪತ್ಟತ್ರುತಾ ಸಣ್ ಸ್ ತೆ:ತ್ತಗಾ ಜಬ್ಳುತೆಟೂ ದ್ವೀತ್ರ್ಗಿತ್ಳಿ ಸೂ! ಇೂ್ಗಗು ಕಲ ನಿಸಗ್ಯ ಸೆಂ ತ್ತು)ಮ್ಮಸ([ಿ 
| ಜಗತ ಅತ್ರಿ ಇತ ಹಸಗಗ ಪೌಡೈೇಸತೆಸ್;) ಸಾಸ್3ಿತ್ರು:ಪ್ತ್ರವ94 *`ಗುಧು ಸತಗ ಪ್ಬ್ಬತ್ರು)ಮತ್ತ್ವಇಂ 

| ಜಬ ಸ್ರತ ಇಸೆಸಾನತ್ತು:ತಗ್ಪಇಾಸಗತ್ದ್ ದಾದಿ ಸೆ ಇ ಣ್ಣಾಹಿತೊ ಗಳ ಲ್ರೆಸ್ಕೂ ಗಾಳ್ಫರಾತು ತನ್ನ | 

| ಇ-ತ್ತ್ ಪರಷ್ಯಡಾಸ ತತವಕ ದಳ ತಇ6 ತ್ಇಡ ಪ್ರಾತ ಸ ಹಗ್ಯತೆಗ)್ರಿ ಪತ್ರಿ ಲ ರತಾ ಡಿ, ಲೆ3ಂಯಾತಸ 

ಜ0-ಳ್ರ ಲ ಕ್ರಇವಾಸ! ಲಕ ಸಪ್ರಾಸಾ ಸರಕು ಸ ಎರದು) ಶ್ರಿವ್ಪ್ರ3,೨ತೆತ; ತೈತಿಸಾಶ್ರಾಸಸತಯಕೊಬುತ್ಳುತ 

ಲ ಜರ್ಸ್ಸಾಕಳ್ಳಸವ್ ತಲ ತಿಗ ದಿಂದ ಪುತಾ ಇ ತ್ಗತ್ರ)ವಾತ ಟಿ ಹಸಯುತ್ತು ಳಾ 

1 ಗ ಹೂಗು ಪಟಟ! ರೂ ತೊಗ ನ ಲ್ವ್ಮೆ್ಳು ರ್ಸ್ 

ಇತ್ತೆ ಚ 

ಇಗೆ 1! ಶ್ಮ್್್್್ "ಕೃ ಇ 6 ಕ 



ಬ ಜಸಿ ಸ್ರಸಣ್ಣಾ ತತಸಬ ಶ್ಹಶುಸ್ಸ ಹಾಚಾ ಶಿಾತತ್ಟ, ಕ್ಸ ದ್ದ ಹ ಈ ಆಗ ಖು] ಡಂ ಸ್ ಬರ ತ್ರ ಖರ 

ಪ್ರಮ, ವಿಸ್ತ) ಸತ ಶಾ ಈ ಶ್ತಂ;ಆಸಾವ್ತ(ಅರೊಡು ವಾಸ್ತು (ಟ್ರ ಪ್ಪ ತೊತು ತೊಡ ಸದಸ ಆತೆ ನಾಮ್ ಸ್] 
ಣಿ ನಿಳತ್ತತಾಸೂಡೊ ಇ್ಲಾಸ್ರ್ರನ್ತೊೋ ಸ್ ಇನ. ೯ದ್ವ್ತ್ಯೆ ಶ್ರಿ ಪಾಂಯ ಸ್ಹೊಸ್ಮ೦ತಗು ದ ಡೊ-ಸಗಲಗ ಇದ ಆಶೋಕ 

3೨.111. ಒಬ 

ಹ್ ತಿಕ್ಕಿ ಶತಳ್ತಾಲ ಸತಾ ಇತ್ತೆದ ಡಷೆೇಸ್ಫ್ರಿಕಸ್ನಾಸ್ಪ ತ್ತ ತಿಸತ್ತಾಕವುಸತಳಳಇ್ಷ ತ್ತೆ ರತು ಖ 

ಆ ಕಾತರತೆ ಗಾಲಾ ಇ್ಳ ಲ್ನ ಡಹ ಲಾಸ್ಥಾಗ ಸ ಇ ಗಾ ಮ-ಲಗು ಜಾ ಸಾಸಳಾತೂ ನಿ ಸಲು ಸಸ್ಸ್ಯಾಶೌತ ಸತತ 
ಜ್. ಹಿತಶ್ರಿಸತೆ-ಬ ಲ ಸಅಡ ಇತು ತಮಾ ಹ ಇಸೂರ್ಗಪಸೊ ಬ್ರೌತಕೂಸು ಸ್ರ ಸಾಸ ಇಿತೆ ಡಡ ಎಡ | 

ತುತ ಹ್ ಟಾಡ್ ತೊಚ್ ೯ಷ್ಕ್ಡಾಇರ ಫೇಸ ತಡೆ ಬಾ ವಾ್ ಇಳ್ಳುಗತ್ತು ಗೂ ತಾತೆತೆ, ಎತ್ತಿ ಶ್ರ್ರತೇತ್ 

ತುಟ್ಟಿ ಇಸ್ಟ್ ೬2೬1!1(`_|_ ೪ ಲ ಲಲ ಅ೪ತ ಲ್ಪ ರ್ು 

ಆ ಲ ಗೌ ಕ್ಮ ಬತ 



ಆ ಲ್ 'ಾಬ್ಫ 

ಕ್ರಿಸಾಹಿ ಡಿಸಾತ್ಮೀ ನಾಡ ಸೈಸ್ಫಹಿತೂಸಿಗಾಸ್ಗತ್ತಸಾಸಇಮಾಡಿರ್ಜುತಾಣರೀಯಯುಇ ಯ ಇರವ ತಹೈನಾ ಗ 

ಸ್ಟಿನ್ದ್ ಭ್ರಮ ಉಲೂಸಾ ೬ ದೆಸಿ ಸತೆತಾದಡುತ್ತ. ಪ್ರಸ್ ಪೌಡ ತೊ್ರತ್ಛ್ ಅವಾಇತ್ಇಇರ್ನಷ್ರ್ ಮ್ ವಿಜ್ಲಸ್ನಿನಿರ್ಷಿಇಲ್ಲಣ' 

ಮೊ ತ್ ಯ್ಯ ಅತ ಡಿಸ) ಅವಾ ಸುಯೇ್ಯಸಖ ಶ್ರ ತೀತಿಧಿ ಹಂದ್ ಲತಾ ಹೈಪ್ ಶ್ಹ್ ತ“ದಡ್ಚದಶಾರ್ಸ್ಸ್ನಸ್ ಪಾತಳ್ 

ಗರ್ನಾಸರ ಕಾಸಾ ಕೂರು ಡಸ ಇದ್ಪತ್ತ್ರಕೆೊದಗ್೧ಪ'ತೆ ಡಿಸಗಲ್ರಗ/ವ ೩ರ, ೦8. ಇರ ಇಸ್ಟ್ರಣತ ತನಿ ಕಾಣತದೆ 

ಣ್ಣು ತ್ಕಸೈ:ಸ್ರ್ಸ)ಇಳ ಇಗ್ಗಊ ತ್ತಾ ಯೂ ಲತಾ ಜು ಸತಾಸ್ರ್ರಾಸ್ಸತೆೌಷಾಶ್ರಿಸ]ಶ್ರಿಸತ್ರ್ರೋಟ ಸೊಸ ನ್ದ'ಭ್ರ (ತನವ ೦ಯು ತೆ 
ಶೆ 1 ಆ. 
ಹೆಸ ಹಾಸ್ಲ ಲ್ಲಿಯ ಜ್ಮಿದ್ನಆರ್ನ್್ನೂಆ ಅ ಇ ಮೂಡ್ಥತಶ್ಸ್ಸೆಂತು ಸತು ಎಂಸೆಆಸ ತಾ ಅಂತೆ ಎಂದ್ರು! 1) ೫ 

್ ತುಟ ಸಾದತ್ ತ್ರಪಳಾಗಗೊಬಡ ಕತಾ ಢಿ ತಇಗಲರೇಸಗ 4 ಪ್ರಾತ ಇತ್ತೆ ಇಸ ಕ್ ಐಾ-ಮ_್ರ)27ದ ಇಂ ಇರು ಬ್ರ ಸಿ ಗ 

"ಷ್ಹಾತು ಸದ ವಾ ಇಯ ಗ್ರೆ ಯ ಸ್) ಒಂತ್ತಸ್ಸಲ್ಲಾ೧ ಪ್ರ ಸ್ಟಾರಾಡ್ ಅಸ್ರಪ್ರೂತ ಪಟ್ಟಿ ಹೂ ಕ ಸ್ತ್ರೀಳಾತಿ | ೯.114 



ಧವಸಾಲ್ಯತೆ.ಸಟುಂಡಿಸ ನ್ಟ ಸ್ರ ಶತಿ ಣಗ) ತ್ ಭಗ ತ್ಯ ಕ್ಮ ವಷ್ಟು ಮ್ರ) ರಾಡಿ 

ಚಃ 3 6..8441]/ ಸಸ ಟ್ ಸ್ಟನ್ ತೊಡಿ ತದ್ ಟಾಮತೂಡಿ 2 (ಉ ತಾತ 
ಪ ಪ್ರ್ಲಾಶ್ಸ್ಯಾಸ್ಟ್ 2 ತ'ತ್ಟಿಸ್ರೆಜೊ ಕ ತುಟಲರ್ಗ ತಾಂ *ತ್ಲಿಲ್ಲಯಗ ಲವಾತಿ- ಸಿಂ-ದ ಪ್ರೈವ್ತಸಂ ತ್ರ 3 ನ ರಾ) 

ಹೊ ಬ ಜ ತಿ)೯ಡಿತಳ್ಛತೆ ಇಶ್ಟ್ ಅತಡಿ:ದಿಸ್ತಾ ಣಿ ಕಾಕ ಗಳ ೫೦ ದರ. | 
ಪ ಚ್ ಸುತ್ತ ಮಾಸ್ಟುು ತಾಸು ಪಣ್ಚ ಜಾಸರೊಪಸತೈಪಾನಿಡ್ಇ'ಷಂಡ್ ಉಸ್ಸ್ ಳಾ ಇ/ತಂಂ ಸರಿ, ಪ್ರ ಇಟ ಇತಾಡತ]ತ್ರಿವಿದ ' 

ಜಾನ ಪರಿ-ದರೆಆ ಶ್ ಡೆತ್ ಡದು ಮಡಚಿ ೦ ಇರ ಸುತಾ ಜು 1 ಸಲಗ ಸೊಸನತ್ಇಸ ಶಸ ಇತತ 

' ಇತ ಇತ್ತೆ ನಿತ ಸು1ಅ ಟೆ ಸಿಕ ಬ್ಲಅ್ಪತ್ತೆಡ್ನ್ಹಾ ದಗಷಾರಿಂತ್ಯುತಾಗಬೊಯ ಮೈ ಡ್ಡ ಡ್ಚಬೂ ಧಿಯಾ | 

ಹಸನ ದತ್ತ್ ಸ್ರತ ಭತ ತ್ತಿ ಸತ್ತಿದ್ದ ಸತಿ ಅತಣ ಇಸ್ವಿ, ತೆ ನಿ ತಗದ ೧ ಅಸ್ತ ತತ್ತ ತ 
1 ಡೆೊಬಲ್ಲುರಾಸ್ತ ತಾರಿ ಗಹಿ ತ್ರೆ ಡೆಡ್ಹೂತಿ ಕೂ ಸ್ಟಾಬವ್ ಪ್ರತಾಜ್ಥಿಸ ಜ್ ಸಿ ಜ್ರ/ಲ್ವತತ ಇೊಸಡ ಬ್ರೂಣ ದ 

ಆಗ್ 
ತಾಕಾ 

1ರ ರ್ಪಾ 



ಜ್ ್್ 
೬ ್ಶಟಿ 

ಸ್ಥಶ್ಚ್ಮಸ)್ರ ಕು ಡಾಗ್ರುಪಾತಾಸ್ಸನ ಸ್ಮ ಸಿತ ಪ್ರೇತ ತಾಂ ತವು ಣೆ)ಗತಸ್ರುದತ್ತ ಷು 
ತೂ ಎಗ್ಯಾರ್ಆಡ ಉಡುತಡಿ ೦ ಎ ಲೂ] ್ರಗ್ಗ ಆತ್ರ್ಮಣ ತತಾ ಓಜದ್ರಿತಂ 

ಸ ಕ್ಗ-ಗ್(* ಬಾ 1. ೭! ದ್ ವರಸಗಸು)ಬಲ ಸಬು ಥಿಲಕಾಡಿಇದಾ ೨ತ್ಯುರಯ ಸ್ು 9ಿಶ್ಛ್ಯಗಾತ 
ಛ್ಲಂತ್ ಲ್ಲೇಕಾರಾಾ ಛ್ಲೆಂಸೂಸ್ಸ ತಾತ ಇಸ ಶ್ಯ-ಗಾಜ ದತ ಇಣಇು ಇಗಾಸು ಸ್ರ ಸಸಿ ಲಜೆೆಇಉಾಸಅ 

ಐ 2 (್ ಬ ಸ [ತ 
ಚೆ 1 10137 ತ್್ ಊಂಡ್ನತ್ಟಗಇು ಜೂಸಗ ದಗ ತಲ್ಬಲ್ಲ ಷಾ ತಮೊ ತಸಲ್ಣ ದಿಸಾನ್ ಮುಡಿ ನಾ 
ಶಇತ್ಛ್ಯಾ ತ್ ಆಸ್ಟ್ರಾಳಾ ಜಂ ಡಾಪ್ರಿಗ್ತತ್ತ್ ಕೂಡು ಸ್ ಎ್ಡ್ನ್ತೆ್ರಗ್ಣ ತ್ರ ತ್ «1ರ ತಸ ಡೊ] ತ್ರಾಡ ಕ 
ದೃಇಾ ಅಸ್ ಸ ಸಎರ್ ಆತಿ ಯ ಭಾಸ ರ ರ್ಣಗಾತಿಲ್ಲ ದಿಸಾ ೧ದನಾ ನಿಗಾ ಡಸಮೂದ್ ಸಿ3೦ ಜು ಇ ಸ್ಟ್ರ್ಸ್ವ್ಲ 

ರ್ಸವ್ರಗರ್'ಸೌರ್ಟ್ತ್ ಸಾಂಪ್ರತ ತಳಜನಿ ಹಾದ ಸ್ಯದು ಹಾಸಗತಾಸ್ಣ ಮಡಿ, ಯಲತ್ತಾಯ್ ಸಾಮ್ ನೆೌತಾಲಸ ಅಸ್ಮಾತ್ ತ 
ಡ್ವಾಶ್ರಮನಿಜ ಕಾಂಡದ ,ಇವರಫಾಾ ನಾಯಕರ ಬಲೆ ವವ ಬರು ಇವಾಗ ಸು ಸ'ಇಂದ್ ದ ೨ ಜ್ಞಾ 

ಟಟ ್ಹ್ಹ್ 

ತ್ಯಕೆ]ಸೊಪ್ರ್ಯಡ್ಇ್ನಿತಾ ದಿ ಹ ಕ್ರಿಸಿಲ-ವ್ಆ 

೧೧೪ 



ತುತ್ತಾ ದಿ ಇಳಿ ಅತ್ಮ ಸ್ಹಂಸೂ ಜೂ ಇತ್ರ ಇ್ಯು ದಿ ತ್ ಸ್ರಿತಾಶ್ರು ಡದು ತ ತಿಲಂಹೂದ ತ್ಸ್ಟ್ಸಲಸ್ಟ್ಮ ೯ಷ.ಬಒಶ ಪತ್ರಿ 

ಇ ೬ಡಿ ದಂ ಬ್ ತಾ ಸ್ದಿನ ಇರ್ ದಿ ತರಿ ಆನತೆಕ್ತ 
ಹ ' ಆ ಜು ಸೂಂತ್ಪಿತ್ 69೦ ಸ್ರಿ ಸಾಯನ ಜ್ ಅಂರ್ನ್ನ ಜ್ ಚಾ ಸ 

ಏವ € ಅತ್ಮ ತಾಸಪ್ರ ಡ್್ ದಿಸಸ್ಯಘಪವಾತ್ರುಾಇಲಸಮು ಗೊತ್ತಾ ಸೂಸ್ಲೈೇಜೂರ ಕಿ ರಲ್ಲ) ಇ. 

ಇತನ ಯು.ಸಗಂನ 'ದಲ್ಲಿವಾ೦ತಿಂಗ ದರ್ ಲಾಸಾ ಒಸ್ಟತ ಇಗರ್ಜ್ ಕಾಲತ್ರಜೀತ್ಯ ಟಗ ಕ್ರಪಾ ದಾ ಡಿಇರಾಂಕಿ 

ಡೂ ಗೇ್ರಣಸ್-ತೊ-ಡ ಇರಾ ಪಡ್ತಾ ತು ಡೊವಾತ್ತಾಂಹು ತೋ ವಿ ತಣ ದಾಒನಿ ಬಂದ: ಥ್ಯ ಪ್ರತ 

ಇತ್ತಾ ತ್ಾ ವ-ದ[ಸ್ಟ್ಮಾ ಸ್ ಣಾ ಈಸಿಚಿತ್ರತಾ ಮ ಆನ್ನೆಡ್ ಣ1ಅ ಜ.ಸ್ಸಗಾಅಾತ್ ಇತನು ಇ 

: ್ ರಿಸಲ್ದೇಯ ಸ -ಡಣ್ರಾ)ಹಿಸ ಹೋಬ ಸಮ್ ಹಸ್ತ ಡ್ರಾ) ಪ್ರ, ತು) ಪಿಸಾಆಸ್ರಾಳು ಸ್ಯಪ್ರಾಭತೆ ಬಂಡ್ ತ್ ವಿಸ್ ಲತ 

ಭಹನಿಸಬಾತಿದ್ರುಸ ಆಸ | ಟ್ರ ಘ್ಡ್ರಿ ಡಮ ಆಸ್ಪಾ)ತ್ಮಡ(ತ್ರತಿ ಸ್ಟ್ಸ್ತೊತಿ ಬಗ ಸಂಸ ತಿ ಇಡಸ। 

ದತ್ತು) ತು ಶೊಬಗಳು 4 ಐ ಪರದ; ತಗೊ ಜಪಸರ ಸಾಂಸ್ರಗಾ ಜಿಕ ಗ್ ಹಾ೩ಂತನಿ 

ಕಲಕ ಟ್ 
ಹ್ 



1 ಈ ೩ ಪಗುಸಸ್ಟಿತಿ ಪ್ರೈೆಸಸಪ್ರತೊಂಡ್ಸಸಾಜಣಾರ ಷ್ಛ)/ಡುಡಹೂರ್ರ ಾಂಡ್ಲಗ-ಹೊ 44992 ಕಿತ 87೫. ್ರೈಸೆ 

; ಹಾ ಅಶಿ ಪಾ ಸ 00. ಫಂ. ಎಧು ಚಚ ಪಜ ಕಟುಟ 

ಒತತ ದಟ್ಟ್ಬಳೊಸ್್ಆಸೂನಲ್ಲ ಗಂಡಾನೆ ವು ಶ್ಟ ಸ್ಟ್ ಸ್ಆಸೈ ಕಾ ಡಳ್ಳುತ ತು ನಿಸ ಹಸಗ ಇ್ಡೆಯ್ ತ್ರಾತ್ದಿಂ ತ್ಯೇ 

ಸರ್ಜ೯ಧ್ಯಶ್ಭ್ರಚ್ಮಾಡ್ ಟು ಹಾ ಇದಾ ಇಡ್ಯಾ ತಾಪ್ರ)ನ್ ಇರಾ ಸಮಾಸ ಗಲಿಇಂ ಡು ೯*ಣ್ಸಿಸೆ 
ಕ - ಎಡ 

ಮಿಇ್ಡು ನಿಸಾ) ಬಳ್ಳಿ ಇಡು ಸಾ ಚ ಸ್ರ! ಕ್ಟ ತ್ಯ ನಸ: “ಡೊ ಪ್ಸ್ಗಇ್ಮುಸ್ತ್ರೆಸ್ತ ಸ 

ಹ ಲ್ಲೀತಿ ಅಂಗಾರ ೪ ಶ್ರೃತ್ರಾಂತ್ ಅನ ಕೈತ ತ ತ್ರರ' ತ ಚತಿಭಘಕು ಗಾ ರಾತಿ 21 

ಜಾಲಿ ಇಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಾಚಾ ನ್ಸಂಡಡ ಆಗಾ ದಸ್ ರ 1ಅಅ್ಛೀಿ ಶ್ರಂಸ್ಟ ಗಹ ದಸ ಚಾಚ ತ್ರಾ ಔ-ಗಸಸ]ಸ್ಟತಾತ್ರ್ಸ್ ಡೂ 

'್ಡು ಇತ್ರುಗಾ ದಿಸಸಗ್)ಅಸ್ಟ್ *ಔಿಾ್ರಗಾತಾತು ಸ್ರಾವ ಸಗಗ್ ಅಲ್ಲ ನ್ಬಿಂ ತಿಗಾ ಸಾ ದಸರ ಅಸ್ಟೆ ಶ್ಟಂರ ೯ರ, ಡಿ 
೩ ತ್ವ್ರತಾ್ರ ಇ ಂಡಡಡತ್ಗಲ್ಬ' ಸ್ಸ-ಒಲ್ಬತಾಸ್ರೆಸ್ರಒ ಸತ್ರಕ್ಛತನಸಗಗಪ್ಸ್ಯಷು ೯೫ ಸಾ ಳ& ಸ್ಗಂಳ್ಣಾ್ 



ಉುಡ್ತಾಮಾ-ಿ ಜಟ ಭಿ ವಾಟೆ ಇ'ಡೌೆಸ್ಲಿ ತಾ ಸಿ.ಇರ್ನಾಡ್ಯಾಗಣ ಶಾ ಅತ್ಟೋಸಡ್ನ್ಇ.-&ಿ ಇಂಗು 

ಚ್ಛತ್ಸ೪1ಸಲತ್ತ್ಪಜ ಸಾಲ ತಂಲಗಾಸತಾ ಉಸ್ರ) ಸಲು ಸ್ರ್ರಾಗ್ರಾ ಸ ಸ90ಆ ತಿ ಗಿ ಪ್ರಾ ಸ-ಕ ಸಸಿ ಪ್ರ” ಪ್ರಾಗ್ರಾಾತ್ 
ಆ ್್್ಲ ಪ್ಲ ನ ತ... || ಇ. 4 
ನಿಜಾ ಸಸಸುತಿತಲಾಹಿ ಸ್ಟ ೯ಾಂಸಸುತ್ತಹೂಅಸುತ್ತ ರಾ ಹ 3.1... |. ಐಂ (1 
ಎ ಚಾ ಒಚಾಕಚಹಾಸಾ ಇಡೆ ನಿಖರ ತತ್ವ ಕು ೩ ಪ್ರ್ರಾಣ್ತ್ಲಕ್ಷಗ್ ಇಂ ಡ್ಡಾಲ್ಯಆಸ3]! 

ಜ್ಯ ಸಟ್ರ್ 1004.03 ಸಲ ಸತತ ೫ ಸಲಿ 8ಸ್ರಾ, ಆಶಾ 
| ಸತು ಇ- ಕಸ ಅಸು ನಿಸಥ್ಥಿಸಸಣ ಔಸ್ಸಾತಿಸಂಸ ದೀ ಧಸ ಪ್ರಗತಿ ತಾಳಿಸ ದ್ರಾತ್ರಗಡ ಡುತ ಇಾತ್ತ್ಕ 

ಕ್ ಗ್ ಗ ದರಸ 5 ನ್ `ಶ್ಛಲೇಶಮಿಲ್ಲಸೆ. ನಿಸ ಕಂತು ಮುತಿ ಸ ಗ ಸಂ 
ಸ | ಟ್  ್ೀ್್ 



 ್್ಹ್ಪ್ಹ್ಡ 9% ೀೌ್ರ ಟ್ ಛ್ ಲ್ ''' 

1% ತ್ ಸಾರ್ನಕ್ಕ ಸ್ರ ತ್ರ್ಯಃ ಇಳು ಇಡಾಮಾತ್ಲಆತ್ರ್ಳಾ ಜ್ಲ್ಯಾಸ್ರಿಯಾ ಕತ್ತಿಯ 
್ ನಸ್ರು! ಸ್ನ ಬಾ 

ಸ ಸ್ತಿ ಎರು ಸುಡ ೯೪ರ ಸ್ಟೂಸ1 ಮತ್ತಾ ಸಾಧಿ೦ಖಂ)ಶ್ರಿವ್ಕ್ತ ಕ್ರಾ ಆದಳ್ಳುಇ್ರ ತಮಾ ಸಿಸುಶುಇ್ಲ
್ಲಾಸ್ಟಕ್ರಾಯಾಸ್ರಕ್ತೀತ ತ ಬೆ 

ಎ ಬರಾ ಂದಿರ್ಯಾ ಶಸಾರ್ಸುತ್ತ 1 ೧] ತಾತಾಶತ್ಟತು ಆ.ರಾಂಯಿಸಗು ೬ರ ತ್ರಿ ಸಾಸತಾ ಮುಡಾ್ತ್ಡಿ 

ದ ಇಲ್ಲದ ಟು] ಇತ್ರ (ಪ್ರತ ತಂತು ನಿಲ ಬುಗಾಂಡೋ ಡಾ ಪಸ ಸ್ಕೈತೇಾಸ್ಟ್ಗ್ ಸಪತ ೩ ಜಾತ್ತರ್ಗ್ಗೆಷ್ಟ ಸು | 

ಇಡಾ ಇಜುತಾಹೋ ತಿಂತು ಕೆಂಡು ತ್ರ
)ಕಾಷ್ಟಸ ನಾವ 9% ರ್ಮಳುತ ಶಕ್ತಿಯುತ ಹಾ ಿಸತೂಸ ಬ ರಾಸ 5 41 

ಕ್ಕ ಮಾಸ್ ಈಸ್ತಾ ವಿ ಶೈಕ ದೀತಾ ಆಲ ಗಂತಿ ಏತಂ ತಿಸ ಅಲ್ಲಾನ: ಅ ಶ
ಿಪ್ರ ಅಾಸ್ಟ್ತ್ರೀ ಲಾಸ ಅಶು ಕರಾಳ 

1 1. 1ಓ1ಹುಹ್ರಾಂ ೯೩3 ಸಾಸಸುತ. ಸುತು ತ್ತಣ್ಣೋಬಸ್ರ್ ತೊಲ 
ಇ೮ತೂಯಲಿ ನಾ ವರಂತ್ಲ್ನ ಗ್ರಹೊೋತ್ಗೆರ 

ಸ 3181. 0518 ಇರಿ ತಗ ತಸ ಅ.1
... ೨112 

ತುತ್ತಾ ತಿವಿದ ತ್ರೇತಾ ತ್ಮತುಳತ್ತಫ್ರಾಗಾಟ್ ಆಸ ಹುತ್ತ ತ್ತ ಪ್ರಣ ತತ್ತು ಶ್ಟ್ರ ಇಸ್ಟ್ ಸ್ ಅತ್ಯ ತ್ ಸರ ಇ ರಡು ಇ್ರಣಾನರ ಆಗ 

ಸಾ |" 



ಆಸ್ಕ್ಕಪೆಗ್ಸ್ ಬಾಜ ಥ್ವಿಯು ದಷ್ಟು ಸಿೊದಾವದುಡ್ಳಾವರಿ ಲ ್ಪಅಪಷ್ತ್ಮಾ ಚ್ ತ'ರಾಶವನಿದ, 

ಎದ್ ಗ್ ಡೈ ಲ್ಟೊಲ ಡ್ಯತಿತೊಡಾ ನಹೂಲ್ಳಾಗಾ ದ ಸೌಮಾಲಾಕ್ಬತಿತಾಶಡ ತ್ರೆ (ಪ್ರಜಾ ಸತಾರ ಗ್ಯ1 ೫3 
ತಪತಿ ತೆ.ಆಸ್ರಹೊಲಾಸಾ ಸಾ ಮಡಅಶ್ತತ್ಟ ಅತು ಸವಿ ಸ್ರ ಜ್ಛ್ಯಪತೆೇ ಟಿ ಕೀಡು 2೨ ಪ್ರೊ-ದಂ ಸತ ಎಡ್ 

ಜಾಮ್ ತ್್ “ಗಜಾ ಡ.೦ತೆೊಡ್ ತ್ಟ್ಒಊ ದ್ಡ್ಟ ತು ಬಳ ಮಿತ್ತ ಸ್ನೋತ್ಇ ಡ್ರಸಸ್ಉದಿಇಾಸಗ್ಗತ್ತ.ವತುುಸಗ ಇ ಡ್ರ)ತಾಗತ್ತ 

ಮ್ಲಳಪ್ರಣಸ್ ಶ್ವ) ಸ ಡಿ ತ್ು ಇತ್ಸಾಸ್೦ಹುತ್ತೆಶ್ತ ಸ ಡ್ತ್ರಾಶ್ರ್ನರ 114 ಡಡ ತಶ್ಪಸ ಅ ವರ್ಕ್ರುತ್ತ ದಿ. ರ್ಮ೯ತ9 3 

ತಂ ಬಡತ್ತ್ರದು ಇ ತವಗಡಿ ತಾಸ 11 ತ್ವತೊತೆಸೆಸ 

ಡು 'ೆಕ್ತಿಷ್ಟ್ ವರ ರಾಸ್ ರ್ಟ ವ ೊಡ್ಸಳುಪಿಸ್ಟ್ ಕಾತ್ಮತುಮುಂತ್ತತ ಹೂಸು. ತಹೆಛಷೆ((ತ್ರ್ವರಡಾಸ ಪರ ಸಂತಾಪ ಪ್ರ ಬಅಸ್ಟವ4 
ಆನ ಅತ್ವ ಸ್ತ್ರ ಆತ್ರ ಸ್ರತ ಅಧುಕ್ತಾತಾತ್ಮ ಇತ್ತದ ಸು ಲಹರ ಇಡೆ ನಿಯಬಸೂಂರ್ವ್ತೂ ಬಿಸ ಆಡ 
ಅಳುರರ ಸಾತ ಳಾಾತಸ್ಗಗಾರ್ಷಸೊತೊದ ಲ ಚ್ಟ ೯ನಿ-ತ್ತ ಅ ಆತ ತೊಡ್ಡಿತು ಸಿಗ ಾಮಿತ್ಯ ಅತ್ ರ೯ಔ ತ್ರ ಎಸತೆ 

ತ್ತ ಂ. ಚ ಕ | 
ಷೇಕ್ 



ಆಕಾಶದ ಪ್ರಸು ತೊಡೆ ಮುರು] ಡ್ ಬಾ ಸಿದ ಜಾ ಲಸ ಲನ ಸೂಳಾಸಸ್ಲ್ಲೀಟಿ ಇು್ ಕ್ರಿವ ಹ 4 | ' 

೨ ೌಿ(ಅ್ರ ತು ಸೂಪಾ, ಶ್ರಿ ಗವರೂಸ್ಟ್ಗಲ್ಲ ನಿಶಾ ತೂತೆ ಸಗಗತ್ತಂಸ್ಟ್ಸ್ಗ್ಭ್ಯ ಗುಪ್ತ ತಾ ತಡ ರಾ-ದ ವಸತತ 
ತ್ರ್ಯಿಷೃ ತದ್ ತಸ!ಡೋಬ್ರೂತ್ತಿಸ ಹ ಅತ್ತಿಬತುತ ಶ್ರಿತ ಸ್ ತರಿಸಿ ಇರೂ ತಿ ೯ಡಲ ಸಡಿಇ್ರಇ,ವಾಸ್ಛಡ ತ್ ನಡಸ(ತ್ರ 

ಬಾಸ್ರಿ ರಡುಮೂಸ್ಗೂಸ ತೊಸ್ತ್ವಸ್ಟ್ರತ್ು ಕಿರ್ಚ್ಸಾ ಒಬ್ಬುಸಅ ಸಸ್ತ(ತ್ರಿತಾಶ ತಾಗು “ದಹರಿ 2ಜಿ 

111. | ತ ತತಸಸಾತ ಲ್ಭಾಕಾ ಗಶಿತತ್ ಅತಾಂತ ಹರ ಜರಿ ಶ್ರರಿಪ್ಟರ್ತಕ್ರಾ ಗಡದ್ 

ಹ್ಯಸ್ ತ್ಸೈಗು ಇಗ್ಗಿದ ಸಸ ಸಿ.ಆಇಂತೂ ತೈೈಶಿ ಗಗ್ ಕಳ್ಳರ ಆ! ಇ ಉ ಶ್ಸ್ನೈಸ್ಕೈಣಾ ಖೂ 

ಕ್ರಿತತ್ತೈಇ'ಜೈಸಾಬಾಸ್ತೆ [ತೆ ಸತ ಇಷ್ಟು ಆತಾ ಪ್ರಚಮ್ಯೋೊತ್ಸ'ಣಂಸುಲಸ್ರ್ಗತ್ೂ ತಾ 'ಘ್ರಗ್ತ'ಆಂಉ 4 ಜಾತಿ ತ] 

ತಲೆ ಆಸಾ ಸ್ಯತತಗತುತ್ತನ(್ರು)/ಆಉೂಸ್ಲತ್ತ ಯು ತ್ವ ತೆೊಶ'ಪ್ರಂಯ $ೊಸಡಆತು ತ್ಹತೊಾಶ್ರಪ್ರಣಗ್ 4 ದ್ ಕಡಿ 
ಧರ್ ಸ್ ೨2 ಕಂ ಸ್ಟ ತ್ವಯಾ ಶಕ್ಷಂಯತ್ತತುಸಶ್ಷಿಸ್ನ ಸಿಸಧ್ಭಿಸಗಳು ಓತ ಪರ್ಥ್ಯ೯ಹಾಧಿಜ ಹೊತ್ತ ಸ'ತೆಂತ್ರು ಕಿಸ 



ಹ 6 

ಆ 6 ಹಸ್ತ ಜೂ ಇತುತ ಸತು ಬುಡ ಲತ್ತಗ ತುತಭಾಾ-೧ ಬೆಸ ಶ್ರತ್ರ್ಂಕು ಬಡ್ ಹಾಗಾ ಇಬ ಹೊಂದ್, ಲತಸಗರ್ಸ್ಯರ್ಗ 

ಹ ಯ ಭು ಬ ಡಿಊೋಉ೪ ಸ ಗ ಲ್ ಹತ್ ಟಟ ಕತಿ ತಾ ಸ*ಸೌಸ್ಲ ಸೆಂ? ಕ 

ಮೊಡ ಸಗ: ದಲ್ಲತೊ ಸಲು ಪೆಟ ಸರ್ಸ್ಯತ್ತಿತಷ್ಟ(ತ್ರಿ ಶಾಶತಿಸರ ಆಸು ಸ್ತ(ತ್ರಿತಾಶಳಿ ಇರು ್ವತಿತ್ಟ್ಮಾಸಿತ್ ಇಹ ಸ್ತತ್ರ 
ಕ ಶ್ರಸಾಾಲ್ಯತತಉಾಸೊು ತಸ/ದಲ್ಲಿ ರ್ಸ್ ದ್ ಆಶ್ರಗ ತೀಯುಸತ ಇತ್ಸಸ್ಆರ್ಟತ ಗ್ಟ]ಶಾ ಇಂಗ ಬಾರ 

3 14131181ಸ/4ಕ ಸ್ರಿ ಸತ್ತ ಗತ ಸೂ ಪ್ರಶ್ ತುಡ ತಹ ಸ್ರ ಇಂ ಸೆ 
| ೯ಶಾಸ(ಪ್ರಹಾ ಹೈತ್ತ್ರತ ಸರದ್ರೀಪ್ಟಾದಸತ್ತಾ ಹಾಸ್ ಸು ಪೃತಾಬ ಸೂಡಾಪಗ ಔತ ಸ್ ಸುಶ್ರಿಸನುತಾಸ್ಮೂಸ್ಧಷದೂ 

ಮುಂ ಡ್ರತಸೋಮಾದಿಸಲಾಂಕೂಣ್ಟ'ತ್ಛಾದ್ಧಿಇಇಷ ಗಗ್ಗಗನಿಇಆಡಾಲವತಿಲ್ಲಾದೈವ್ಗತ್ತ್ಸಾಡೊದ ಮಸಡ] 

ಸ ಇಚ್ದ್ಯತಾಯಿಹಿತಿಸು ಜಾರ್ಜತ್ನಿಇತಾಸಗು ತಿರ್ತ್ಯುಣ, ತರತ್ತಪೂ ಆಗ್ ತ(ತ್ರಿಶಾಶಇಾಾಗಸಸೆಲಾಬತ್ತೆ ನೆ 

ತ ಸ ಗಡ್ಟು 10 ೪144 ೩ರ್ಜ್ಟುತ್ಮತ ೨್ರಇ್ಕಿ ಅತೂ೦ತೊ ಚ್ಟ್ರಾಣ್ಗ್ ಡ್್ ೪, ಥ ಬ್ರ 

13) ಹಹ"... ಈ 346 1 

ಟ್ಸ್ಲ 

ಜಾತ ಇ 

ಜಿ ಬ ತೆ (ನ್ 
ಹ 

ಈ ಟಾ?” ' 

೪8. 181% 6 ಟೆ ತ ಟು ಸೀಸ, ಕ್ಯ ಶ್ರ ತ 



ಶಯ ಇಶ್ರತ್ ಇಶ್ಲೈತ ತ ದೇತ್ರತಿಂಯ ಪ್ರಾಮಾಸಇತ್ತ್ಳಾತೈಕೂಪ್ರಾರತು ಕ್ಯೂ ಸತರತ್ತಗಿರ್ತಾಸ್ಟ ತ್ರಗ ಲ್ ಸಾಕ್ಸ್ 1 
' “ ಇಾಸಗು'ಪಾಧ್ಳ ರೂಂ ಬ ಗಾ ಹಾತ್ ಯತೆತ್ತ್ಯಾಹ ಆಹ ಔಸ್ಯಗಲ್ಲರ್ಸ್ಟ್ಧ್ರಾಗ್ಮಾಸ್ ವ್ ಇತ ಮುದ ೨ಅ್ಮವ) 

ಸಾವ್ ಕ್ರೈಂ ಮಗರ್ ಶಿಸಸ್ಸತ್ವುಂತೆತುತ್ದೊ ತಿ ಸಗಿಶ್ರಾಸಪ್ಮ್ಸ್ಯೂ1! ತತ್ತ -ನಿರ್ಶ ಮೂಡಿ ಸತ್ತು) ವ್ಪ್ರಿ ಜಸ್ಟ್] 

ಮಾಸ ಆಸುಐತಾ ಇಂ ಸರತಣ ಗಲೂ ಇತ್ತಾ ತ್ಸಾಶ್ದು ೨೫ಾಇರವಿಶ್ರೈತು ತು ಇಂತಾ ರ್ಗಮೂದ ತೊಸಇಾರ್ಯ್ರ್ರತ್ಕ್ಸಳಳ್ಬಾಸಾತತ್ಸ್ 
''|್ರಾತಿಇುರುದಫ) ಟಿ ಮುತಾ ಧ್ವ *1ಲಪ್ರಿಸ್ಟ್ರ ಮಡ ನಿಗಧು ಇಗ ಐತ] ರೃಸಕೆಉ ಶ್ರ ಕ ಮನು ಲಾಸ್ ಫಕ್ ತ್ವಡ 

ತಿಷಿತಾ-ತ್ರ) ನಿಸಾಸಸಾಸಆತಾ ಪ್ರ್ರನಿಸಾನರಾ ಪಿ ರೂಪ್ 3 [ಇತು ಸವತ ಚಾತ್ರ ಬುಡ ಸ ಇತತ) ಷ್ಟೋತ್ರತಿಸ ದಾ ತ, ಶಡ4 
ಸ ೦ ತಸಂತೂಸಂಸ್ರ್ಹೊಜಳ್ಳುತ್ತುದ್ದ ಕೂ ಈತ ಸಸಾ್ತಿತ್ನಾಜ ತಿಂಗ ಸ್ರತ ಮ್ರ)ತಾಇಸೂ ತ ಇಕ್ 

ತಾಅಿರತಗೆ ಷ್ಯತಸಮೂಸ ಸ್ರಾಸಾಸ ಇತ್ತೆ: ೫ ಬಹು: ಪ್ಟಸ್ರ ಔತ) ಪಾಜಿಕಾಬ ಶಾಸ ಶಾಂತ ಸ್ಥ್ತ್ರುತ್ಕಿತತ್ಥ 
ಡರ ಧಣಸ್ಛ್ ಮೂರರ ದ್ರುತ್ ಸುಸು ಸಾಸ್ ಮತ್ತ ಪತ್ತು ತು ಗುಳು ಕ್ತಿ ಗಲ ಗ್ಗ 

ಹ 

ಹಡ 



ತಾ 

ದ್ನ 111183 ಸಾತ ಹೆ[ಸ್ಟ್ರಸಂಸ-ಡ್ಮತಲ್ಲತೆ ಸುತ್ ಆಪಗಾವನ್ನ ಗ್ರಾ ಪ್ರಣತ ತವ್ ಸಾ ಜೊ ಎಂ 

ಇತ್ತೋ ಸಗಂತ್ಟೊಸಆತ್ಸ್ಮಗಾತುಗ) ಪುತ್ತ ಸೂರ ಸ್ಗ ದಿಕ್ರೊರ ಇತಿ ಅಸತ ಅನಾಸ್ ತವ ಶು ಥ್ರಅಾಸ್ಟ್ರೈಂತ್ ಕೆ 

ಸ ರಾ ಅಜ ಟಟ ಜಾ ಚು ಜಗದ 

ತುತ್ತತಆ್ಸ್ಸ್ಕತ್ರೇಶ್ರಾತಾಸ್ಯ[ ತ್ರಿ ಸತತ ಜಂ ಗತ ತು3ತ(ತ್ರ ಶೂಾಸಾಸ ಸಾಸ್ ತ ಮಾಸ್ ಸಾಂತ” 

ಈ ಇವತ್ ಸ್ವಉವುತತ್ತ ಡಡ ಈಟಿ ಗ್ರಾಬಸೆಮೂಣ ಸ್ರತ ಸರ ಪಸ ವ ಇತ್ತುಸ್ ಅರ್ಯ ಸತ 

ಥ ಜಕಾತ್ ಕರಗ! ಗ 0 00ಾನಾಗೀ 100 ೫ 

ಧಾಟತುಲ ಬ ೨3 7ರ್ಸರಡಪತಾಸತ್ತ ತ್ ಸಕ್ಸೆಸ್ ರ್ಗಹ್ಯತ್ತ ಹಾತ್ ಸಾಸ ಯ್ರುಣ ತಾತ ಮೂಸಾ ಸಿ 

| [ತಾಸತ್ತತ್ಸ್ನಗು?1ರಿ* ದಿ ವಾತ್ಬಾತ್ರಸಉಾಶಾಸ ಕಸ್ಟ ಸತಗ (ತಡ ಪಂಡ ಕ13ಭೂಂತ ತಡ ಕೂರಂತತ್ರ 

ಅೂತ ಇ್(ಷ್ಟ್ಂತ್ ೨ ಇ2ಗೂ! ಪ್ರತ ಜಾತ ತೈತು ಕುಸಿ ಅಕಕ -ತಡತೆ- ಎಷ್ಟು ಸಗತ್ರಂಸ ಸಗ್ಗ ತಪ್ ಸ'ತ್ರಿತ್! | 



ಡುತ ಆ: ತಸಲಿ ಸ ಸಬ್ಲಲಸ್ಯಪರ್ಶಕಇತ್ತ ಕಾಜ 

ಸ ಅಸ ಸ್ಣಾತ್ಸ ತಾನ। ಸಿೀಶಯ್ದತೆಂಂ ಕ ಟಟ ಕ ಅತ್ತ ಸತ್ಸ್ತ ತತ್ತ ನಜ ಇೃಡ್ಮೆಶ್ತ್ರಾತ್ರ್ 

ಒಟ್ಟ ಫತಿಯಿತು ಗಾಂಂಸ್ಕ ತ್ಸ ದಲ ತ್ರ ಸಸಗಾತಿದ ಇಾಸಗಳ ಸೂತ್ರ) ತ್ ಸ್ಟ್ ತಲ ಛತ(ತ್ರಂಪ್ 

ಳು ಣಿ ಗವಿಾಡಾ ಪ್ರಾಸಾಶ್ ೨3ತ್ಇೂ ಗಗ) ರಸ ಜೊತ ಸತು ತಾಸ ಇಗತ್ರಂಸ್ 1 ಸ 75.93 ಇ ಶಾಶ್ರಾ್ನಿ 

ಹೆದರು ಸ್ರಾಜ್ರೇಸ್ ಸಗ 3 ಸುಸ್ಟ ನಿಎಸಸೊಸ್ವ ಸೆವಾ ಶ್ರಕತತ್ರ ಆಸ ಆ7್ಇಗು 6) ಸ್ನ ತಜಿ ತಾಸ 

೨9ಸಿ ಅಡ್ ತೇ ತುತ ಸ್ಟ್ ತಂತ ತು-ಶ್ರಿಂತು ಆಸ್ಸ್ಟ ಬಲ್ಪ್ ತ್ರಶು ಜಾಂತ್ಪೊೊಂತೆೊೊಸಿ ಸತ -ರ್ಶತ (ತ್ರಂಸ್» 

ತ್ಛಿತ್ರ ಹೊಡಲಾದತೆಲ್ಲೂ ಸಾ ಸಗದಲ್ಲು 3 ಈಸ ಪ್ರತ ಸಸ ತ್ಯರತಒತ್ತಚೂಭ್ಯ್ಯ ಸ ಶಾಡಇಡ್ಲಿ  ಸತಿಗು ಶು 

ರಾ ಅಟ ಚಚ ಅಸು ಅಟ ಸಿಚುಪ ಇ ೨)1್ರ ಳು ಕಿ.ಆ೦ರರಿ ಸತ್ತಿ | ತು 

ಇಆ ತ್ ಪೀ ಇ ಅಾಿಸಷತ್ಥೆ ಇತ್ ೯ಶ್ರಣ್ಮಿತ್ನ43. ್ೆ ಮ್ ಜಿ ಯ ಬಸ ೯ನ ಆಸ ಹ್ ಕ್ರಾಕಗಶ್ಟರ್ಕುತಾ ಗತೆ ಡುತಿಸ ಸರ್ಡಕಲತ್ಯ 



ರರ ಯೂ ಕರೆ 

ಇಾಂತ್ರುಕಕ್ತು ೯ಕ್ಟಕೋಟ್ಳತೆೊೊರಲಾಲಾ ದಸ ದತ ಡಿತಾತಾತ್ಮ ತ್ರಹದ ಇಸ ಸತು ಛತ್ವಯ್ ಇಂ ಟಿಪ್ಪಟ್ಬ ತರು ಪಸಲ್ಪತೇ 

ಡುಡ 14 ಣವಿರೇ ಮುರಾ ಆ ವಿಕ್ಟತ್ಮೂಳರ ಇದಂತೆ, ಅಲ್ಲ ತತೋ ತ್ಯ ವ್ಗಡ ಸ. ಇಲಸ ತ ಭಲ ಸಕ್ಕತ 

ಸತು ಹಸಿ ತು ಸು-ಡ(ಇ/ಇರಲ/ತ್ ಶ್ ಆವೃ ತ್ತಿಸೆಗ್ಸ್ಟರುಕೊಡ್ಶಿಸಾತ ತ ಎಳ್ಳ ಸ್ಪ 

13183 ಸಾಷ್ಟಗಾಸ ಕಾ ಸ್ರಗ್ಂತ- ತಣ ತತಶ್ಚ ಕತರ ಅತ್ರಂಯುತ್ತಾೆ ಜಸ್ಟ್ ಶಿಸ್ಡ್ರಿಸಾಸಾತ್ 3೮ 1 ಕ್ಕ 

ನ್ಯಾ ಸೂ ಬ್ರೆಂಯಟುತ ರಸಜ ಸಲ ಸಾಯ ಯಾಸ್ ಸಮೂಹ ಪ್ರಹಾಸ ವ ಶೆ ತಸ ಇಂಬ ತ್ಕ) ಬ್ಬತಾತ್ಮತ್ಸ ಣ್ | 

ಸಾತ) 'ಬಂಟಕ ಅ ನಾಚಚರಪಕ ೪ ಹ ಸಗ 
3 146711 ಸಹುಸಿತೆಗ ಗಡ 2 ೨1 ಪ್ರತ್ತಾಗೋತಾಸ ಜಂ-ಡುಇ ತ್ತಿ ತ ಾಸ್ಯ ಚುಡಿ ಪ್ರಮಾಕ) 

ತೇ ; ಸಸಸಕಸತ ಷಷ್ಟ ಎರ ಸಷ 1 ಗ್ರಢ್ಡ ಡಾ 

ತಿ ಶಿತಳನಿಂಸೊಡ ತಪ್ತ ತ್ತೋಟುಂಡು ತಲ ತ 
ಸ 



ರಿಡ್ರಾಸಾಡಿ ಆ 60 ಚ್ಚ್ ಭಾರ್ಗಾತತ ಸಸ್ಟಸ್ಸ್ಷಪಿಜ್ ತ್ರೈಕತ್ಸ ಟ್ ಬಟ್ “ಚ 

ಡಿಜೆ ಶ್ ಮು್ಸಾತಿಸಸೈಟೆವಾಸಾಶ್ರಅನಾಲಗ್ರಿ) (ಸತ್ತ ಡಸ ಔತ ಶೃ) ಹ್ಮೈಗ(ತ್ರಿ ಗಾಂಸೂಮ್ಸ್ಥಡಸ್ಲ 

ಸ ಇಸ ತ [ಜಿಸ್ಸ[ಅ1೦೨ದ್ರಿಂಯ ಗು ಯಂ ಜಟ ಕಾಸ ತ್ರ್ರಾಪಾತ್ೈಸ್ಟೆಡಾ ಶ್ರ್ಆತ್ಸಣಃತ್ವ್ಲಿಂ ಲ 

ಕೊತು ಎರ-7ಗಲರ್್ ಇತನ ಐ ಗರಿ ಶ್ವ (ತ್ರಆಸೆ ಶ್ಲ -ತೆತ್ತಮಪಶ್ಟ್ತ್ಇಣಸುಟ್ಟಾಸೇಣತ್ತೆತಾತು ಪ್ರಯ ಚ7ಗರ 

| ' ಕ ಸಾತಕ ತತ ನಿತ್ವತ್ರ್ರಾಡಿ ಲಾತ ದ ಇ ಯಣ ಸ ಡ್ರಗ್ರಕಿತ್ರ 8ಸ]] ಡಲ ತ ಯಬ 

ಅಕ್ರ್ಯೋತ್ರ್ಾಳ ತೆಂಚ್ ಯಾ ಪ್ರಢ್ರ್ರೋತ್ ಪ್ರಶ ಸತ್ಸೆಡ್ನಿಶ್ರ
ಾಸಲಟಅಾರತಾದಿತು ದಾಸ ಸಕ್ಕ ಗ್ ಸ್ಟನ್ ಸತ್ರು 

ಗಳತ ಸಾಸ ಚತ್ತಿಹುತುತ್ ಸ ಇಫ್ರುಸಾ ವ ಶ್ಟ್ರ- ಸನ ))ಜತಕೀತ್ಟ ತ ತುಸ ಕೊಗತ 72 

| ಇಸರಿಆಸಾತಸಪಲ್ಲಣೆ ತ ೦ರ ದಿಸ್ಟೆತಾಸ್ರ್ರಸೆೋಕು ಇಲಂಕುಸ್ ಮೂತ್ತಾಬ್ರಾಸ್ & 
ಕ್ಟ ನಿರ ಪರಸಾರ್ಪಪಜ್ಕಾರಿ ನಾ ಗಡಾ 

| ಕತ್ಕೈಲಾಕಾ ಸ ವಿಷ್ಟಯ ಆಡ ಬದ್ರ್ ನ-ರಷ್ಟತೆೇಗು) ಕಾಂಯ ವಿತ್ಯಾಅಸ್ ೩ರ ಬಡೆಯ(ಡುತ್ರಾಪಾಸತಾತ್ಮಂ 



ಶತು ಸ್ಟಾಸತ್ ಇಲಗ ಷ್ಟ ಡೀಗ್ರಅ್ರರೇಯ್ ತ್) ಶಸ ಜ್ ಸ್ಟ ಗತ್ ಸ್ಯಾತ್) ತ್ ವ್ನಾ ಣಿ(ತ್ರನಸ ಆಸಗ ಯ?) 

ಕಣಾ ಹೂಲಿ ದಿಂಯಾಸ ಸ್ರ [ಕೂ ಬ! ತಿ ಅಲ್ಲ ಸ್ನಿಸ್ಟ3,-ಕೂಡಿ ಛ್ರಶಾಾತಿ, ಇಲ್ಲು ಸ(ತ್ರೆ ಇತತ ಪ್ ಛ್ 

ಬ/-ಕಾ ಡುತ ಡ/ತೆಂಬುೂತ ತ್ ೨೯ನ್ಟ್ಲ ಥ್ಭತನಗ ಪತಾ ದಾತ ಪ್ರ ಸರ್ವ್ಸಸು ಇತ್ರ ಗಡಿ ಇತಿ ತ್ತವ ನಸ ತ ಮು 

ಬತ್ತ ಸ ಡೈ) ಲತ್ಟಣ ನ್ ದಳು ತ್ರಾಶಸಸಸೈಸಟ್ಛೇತ್ಗಗರ್ ಬಳ್ಳಿ ಸಾಸು ಸ್ರಿಸನೇ ಒಹ್ ಶ್ರಅಸ ಸಲ್ಲಿ ತ; 

ಇ ತೈಲಸ್ರಣರ-ಸಷ್ಟಾತಸಳ್ಕಪ್ವಾಳಾಇಾ ಸ ಫಾವಿ ಬವರ ಪ್ರಷಾಸ್ಾಸಸೆಗೆ ಡು ಡ್ರತ್ರಾಡಿಶ್ಫಂತತಸತ್ತೆಸದತೈ ಸ್ರಿ ಇತಿಡಸ 

` ವಾಷವತುವಿ ಸಲ್ಲಿಸು ಹೊಳಿ ಶು ಡ್ಡ ಸಡೂಡಗೊಮಾಡ್ಳಿಂಸ ಇಲ ತಾಲ್ಸ್ಯತಾ ಡ್ರೀಕದ ಬರ)೧ಲ್ಬಡಾ ಆ ಇಂ ಸ ಸ್ರಣ್್ 

ಳ್ಳಾಚೆಸಸಲ್ಜ್ 1ಅಾಲಕ್ರುಫ್ರ)9 ಕಸಾಪ ಚ್ಚ ತಗಳು ಗ ಪೂ।| *ರಿ7ಸಶ್ರ೯ನ'ಸರ:ಜ್ಯಾತಾವ್ 

(ಇತ ೫ 113 ಸಿನ ಸ್ತನ ಗ್ 2 ಸನ್ನ ಸ ಜಲದ ವಿಶದ) ತ ಮಂ ಪೆೌಬಟಕಿತದಾ೧ (ತ್ರ! 

`|[ಈಾಂಹಾಲಹ್ವಿ ನ ಕತರ ಶಾತಿಗ್ರಸಾ ಕೇಶ ಗ ಪಿತ್ತ ಹಾಲ ಇ ಪ್ರುತ್ಟಾಸ್ ಛ್ಛತೆ ತೊಗಲ ಕರಮ್ ದಿನಾಲ್ಯು- | 

ನಿಷಸಗಸ್ರ ಒಸ್ನ(ತ್ರ ಫ್ರಾಸಾತಾದಿತಾಲ್ಫೋತತೈಲಾತಡೂಸ್ತೆಯಿಜವ್ಪ್ದ್ಸಲ್ಲ) ಅರ ಪಿ ಶ್ರ ತರ ಸ್ 



ಅರವಾ 

[ವತ ಆಗಸ ಜಂಟಿ ಇ ಹೌಂತೊ] ಪಾವು ತಡಾ ಸುಕ್ರ ಇತ ಸಔ ಸಗ ಇದ್1 ಆಯು ಅ ಡ್ಟಿ-ಹ ಸ 3ಂಊಡ್'ವಾ-ಸು ಇಂ ಕಡ 

ಇತ(7ಣ ಮಿ ನಿಲಿ ವರ ಜೊಂಡುಸೆ ಸಾ ್ರ್ರಲ್ರಾತಕೆ ತಾ ಥಂಡ ಸುವಿ ತಾತ ಗ್ಳಗಳ ಒಬ್ಳು ತಾ ಸಾದು ಶಗಸ್ಟ್ನ(ತ್ರ್ ಆಯ ಅಸ್ 

ತ ತಗೂಣಡ ಸ ತು ಅ್ರಚ ಸ ಡಿಡ್ಛಿಗಳಿಗ್ಗಇತಾಸಟಾಸ ದ್ ದತ್ತ್ತಣ ಪ್ ಡಾಸು-4 ಕ ಉ ಇತ್ಟಗಡು/ ವಾ ಇಸು ಇತಿ ಮತ ನಸ್ಯ 

ಚಿನ ಪ ಟಟ 5 ಭಾ ತ್ತರ ೯ನಾದಿತಾಯು 

ಕಾಡಿ ಸ್ರ ತ್್ ಆದಂತ) ಸವತ ಪ್ರಷ್ಣ್ಯ ಭಕ್ಷ ಹಾಸ 3 ಸಾತ್ತಚಗ ಜಾರ್ಜ್ 

ಸಲ್ರತಾಸಾಸಗ/ಹೂಲರೂಸ್ಟ್! ಪಡ ಇಳೂಸ್ಟ್!ಇಲಾಸ್ಯ್ಸೂ ತ ತೊಬೂ್ಡತ್ರಂಕಕೂಸಗಸಇ1] ತತ್ತ ತ್ಸ್ರತ್ರ 

ಬ [ಸಶ್ಷಿಶ್ಟ್ ಸತ ಜೂತತಟಾರ ತಪು ತ್ತ್ಯಸರಿ ಆ ಇ [ಶೂ ಶ್ರ) ಸು ತ್ಲಾತಿಂತುಒಸಸ ಬಡ ಕಾಲಸೂಸಲಲಸ್ತ 

11574ನತ್ತ ದುಸಹ ಸ್ಗ್ ಘೊಸ್ಟಾಸ ಮೇ ಸ್ರ ಇರ ಬಾ. ತಸ್ತಿತ ಗಸ ಸ್ಟ್ರ ಕತ್ತ ಗಲ್ಪತ] ನರರ ಸ ಚತತ 2 

ಪಾಷ ಶಿಸು-ಹು/ಕೂಂಸು/ ಸೆ ಕೆಸದ ಬಂತ ನಿಂತಯ ತ್ಸ ಕಾರಹೀ ಸುದ 2 ಆಸ ಸಹಸ ಕ ಸಿ 



ಮು.್ಗ ಸಾ ಸಗ ವರ ಮುಸಾ ಸಾರುಸಟಸಾ ತಾರಾ ಸಗ ಹುತ್ತುರ್ಷೆ ತಾವ ಇರೂಜ ಸಾಧಿಸ, ಸೂಡಾ ಸು ಪತ್ರಾ ಚಾನು ಸಷಾ 

ಸ ತಾತ ದ್ದಾ ಸಾವರ ಸ ತತಾ ತಾನ ಆತ್ಟತ್ರಾತ ಸಸ ಶ್ಸ್ರ್ರ ಮೈ ಇ ಸಸ್ಟ್ರೇಂ ತಾರು ಸವಶ್ರಕಾ ಸ್ ವಾಡು ರಾಡತ್ 

ವ್ಯಸಾತಸ/ಸವಾರಒ ಸು ಇಲರು ಇ3ಾತಾಸ ಬ ದ್ದಾ ತೆ ದತ್ತಾ ಕಾಸಸು ಶಮ ತಾಣಾರಾರುತ್ರಿಕಾರಾಗಾ ಸಪ್ ಜೃಷ/ನಾರಸಿ 

(ವ್ಟ್ರೈ ಮೂತೂಾಸ್ಆ ರ್ಸ್ ನಾಔಿಂಯಿಂಕ್ರ ತ, ಸಾಲ್ಲಾಡಾ ಸ್ರಿ ಯಾತ ಗಾ ಬ್ಬ ಡಾ ಶ63 ಇ ನಿತಇಾ೦ಯಿ ವಿಸಗಿಶ್ಟ್ನಡೆೇ 

ತ್ತಮ ತ) ೫ಾರಯೂ ವಡ ಣ್ಯ ತೊಡಲು(ಪ್ರಸಾ”। ಶೈಡಿ: ತಗೆ ಆಲು ಪ್ರಾಸ: ಆರ್ಸಶ:ಜ ತಾಸ[ಇಾತಲೂಸ್ಗೆಸ ವಿತ್ತ 

ಕುಲ ಸ್ಟ್ಯಣಿಯೊಸತ ಮೆ 3 2ಸತ್ಪತ್ನಾ ಇಸು) ಇಲಿ ಶಸ ಡ್ರಂ ತಾರೀಕ್ ಶ್ವ ಮಾರ್ ತಸ ಗಸ್ರುಸಾಸ್ಡಗ್ ಸ 

(ಸ್ರೃಳ 642೪7: ಟಿ “ಸ್ಪ್ರ ಪ್ರ್ರ್ ಸಸ್ಯ *1ಇರುಸ್ಗ-2 ಸಲ ಬು ಬಾ ರಂತ 
ಡಿಸಶ ಗ ಭಹತ ಮಡು. ಡ್ 

ದಂಡ್ ಲ್ಲೇ ಸಭಾ ತಾ ಇರರ ಕ್ರಾನ್ ಟಿಶ್ರ ಸ ತಾ ಸ್ನ್ಲಾ ೩.ಎಮ್ಪ[ಶ್ತಗವಿಕಾ ತಾ ಏಜಇಸ್ತಾಾಚಾ 

ಗೆ ರ ಳಕು ಕ ಹನನ ಸಷ್ಟಪಷ್ಟ 1 ್  



ಕೇ | | ಜಂ” 
ಕ್ಕ ಕ ಸ ಬ ಆಜ ತ ಮಾಡಲ ಕತೆಲ್ಳತೆ ಮಸ್ಟ್ ಇದಂಡಲೀ)ಿ ಸಂ ಚಚ 

(ಹ್ ನಿಸಎ-ಡ;ಅತೂಲಾಸಾ ತೇಂ, ಶ್ರ ಸತಯ ಸು ಸರು ಗಸಾಸ್ತಿ ತ್ರಿಕ ಐಸಡುಡಿತ ಇತ ಸಗ ಗಾಾತ 

ಆತ್ ಇಾ ಪರ ಇದುವ ತ್ತ ಅರೆದ 9ೂಸ್/ಮಾಾಸಲಲ ದಕ ಭ್ರ್ವಣತ ತರ ತಾತರೆ ಲ ್ರಿತಗ್ರಸ ಮಾಸ ತು ತ್ಯ ಸೌಗಾದಾಸಾ ಸ ಮಸ) 

1 ಗ ಚ್ ಭಷಗ ಸ್ಹ ತೆ ಟಾರ್ ಯೈಸಿಸೂ ಸ್ಯ ಗಾದಿ ತನಜಕೆತ ತಕ ತ್ 31 ಇವಿ 

ಸಾರೋ ಜು ಜಾ ಟಗ 1 ್ಪ ತತ್ 

ಜಿಶ್ಷಾ ಸಸರ ತ್ರಾಸಮುಡು ಜಯುೂಶ್ಟರಸಜ 2 ದ್ರಿಷಮೂ ಜಿಸುಸರು, ಗಲ್ಳಿಸ್ಪಾಹುಡ್ ದ್ಜುೂಸ್ಟಾ ಸ್ ಜಾಾಸರ ಬು ಡಸ್ ಸ 

ಜನಾ ಡೀ್ರು ತ್ರಾಸ್ರಾಸ್ರ ಇತತು ಸೊಸ ಬಡಿ ಕಾಳ ದೀಸ ಹ ಸಾಸ್ ದೂ ತಡವ ಕೂಸ ಳಧ್ವಗಡಲಂರ 

ಜವರ ವಿಸಿ ದ್'ಲ್ರಿ) ಇತನಾ ಇವರ ಜಸ ತ್ಮಾ ಹಿ ಸಾ ಲುತ್ತತ ತ್ರಾ “.ಟೊ ಛ್ಯ್ಯ್ಯ್ಸ್ನಿತ್ ಕಾಣಸ್ಯಸಾಸಿ/ಎ 

ತಾ ಗಾ ಟ್ಟ ಜ.58 



3.10. 1(**ಹಶತ್ಸ ಕತಕ ಅಭಾ ಕಾರಾ ತ್) ನಿರತ ತ್ರ್ಂಜ್ ಇದು ಸಾವಿತನಾದಿಗಾಳ 

ಬ್ಬೆ ನಿಜಸಾತತುಸ ಟಾ ನಾಡಿಸ್ಬ/ವಸ್ಲ್ಲಿೂಕ್ಷ 4ನ ಗೂಡ್” ಇಣಂಇತಮಾಿ ಪರಿ 

ಇಸು ಇರಿಗ್ರ ತಾಸ ತೀಯ ಬಡದ ಸಂತೂರ್ ಸಂತು ಶ್ರಿ ನಿಂತ್ನೊಸ್ ತಿ ಜಣ ಸರಾಣ ತಮಾ ದ.ವಿಸಾದಲ್ಳಿ ಸ ನ್ 

1 ಜಾ ತಗಳ ಹತ ತಕ ಭಕತ ಇತ್ರ ಕಾಂತ್ಎ ೩ ವು-ರಡ1್ರಾನಾ 

ಕೈತ ತೆಂೂದ ಆ ಸುಪ್ಮಹೋಟು ತ ನಿವ್ರಿ ದರಿ) ಪ್ಇಸ ಳು ಸ ಛಾ ಇಗ3ಆಹೂಸ್ಆಲ ಅಪ್ರಿತು ಸ 

ದ್ವಳಯಾಡ್ಕುಸಸುಿತ್ತಿ ತಿ ಪ್ಸಮುತ್ತ. ಇಗಾನಾದಿಇಗಾ ಸ ದಾಸಾ ಮು ತಇಡಾಲ ಇ ಡ್ರ್ಡ್ಸೈತೂತೆ ತುಸ ೫4%ಫ್ಬಲ 

ಜೆ 

ಇನಾಜಾಗಾತಾ* ತಳಾ ತಳ ರಾಅವಾಣಂದ್ಬ ವರನ ಭಬಕಲಕಳಾಗು ಈ 

ಡಿ 1.100 ಎಂತ್ಳಅಕಿ ಹ್ತ ಸೆಸೊತ್ತಾಇತ್ಗನ ಡಹ ಾ ಇದ್ರ ಹವೆ ಹಡೆದ ಕೂಲಿ ಸಿಂತುವಾಸಗ ಇಸಾ ಾಡದಷ್ಟ ಕ್ 

"ಗ್ 



೫. ಚೌ ಮು ಜಟಕ ಆಕೆ ಚುರ 6 

ಪ್ರ್ರಸ್ಸ್ಭ ಶ್ಟ್ಮೂಡಸ ಮಾಡಿಡಿ ಣ-ಎೂರ೯ಘಾ ಈಡಸಾಲತಾತ್ರ ಪಂ -ಪ್ಟಸಾಗತೆನಿರೂ ಡು ತ್ಟ್ಯಳ್ತತ ಕ್ 

ಬಡಸ ಇತತ ಸ್ತುಂಯ ಇಸುತ್ಗಛ್ಲ) ಶಿಷ್ಟ ಮಾ ಸರು-ಕೈಣೂ ಕೆಕ್ ಕೋಟಿ ನಿತ ಡು ಮೈಡಾರ್ಗ್ಟ್ಶಾಚಾಸೆ 

ಸು! ತ್ರ ಗತೆ ಇಗೂ ಡುಲತಾತೀತಸ್ರೆ ಅಸವಿ ಸಿಸ್ಟ್ೂರ್ಗೇಫೌತ್ರ ಇತಿತ್ರ್ಪ್ಸೆಸ7ಗತ್ಯಂತ್ರು ಉರು ೪ಕ್ಮೀಲ 

ಡನಿಳೂಸ1 ವೃತದ ಕ್ರಿಸ್ಟ್ ಅದಲ್ಲ ಂಕೂರಿತ್ದು ತತ ರತಿಯ ನಿಗಾ ಸರಿ ತ್ರುಣವಕತಸು ಪ್ರಿಯಾ ದಗ 

ದೇತ ನಿರಾಸ್ ಸಾತ ಪುತ್ತ ನಸ್ ಸಗಸಣತ ಸತ ೫ ಸಟ 1. ೨೦೫೬. 

ಔಿಲತ್ಸ್ಮಣೂಾಸಸಗ3ೂಳ್ಳಿ ಗ ಕು ದಿಂಸಿಶ್ರು ಉತ್ತ ಸಮಾ ಸಜಜ “ಸತಾ ಪ್ರಾತ ತ್ರಾಸ ಎ ಇಗ ಗುತ 
ಶೂಲಗಾಸ(ಸಬಊೂತಾ ಸತ ಇರ್ಗತೊೊೊ ಕ್ರಾಸ ಸಸ ಸಣ್ವರಹ 277/ಸ(/ಸಡರಇದಾ ತಸ ದರಂಸೊಂಾರಿಸಗೆ ಮ್ ಡ್ರೈೋ *ಶ್ರಾಸಸ ಮತ್ತು ಕ 

 ್ 



ಕೀನಿಸ್1/ ಲ್ಲ ಇರು-ಮು ಇಂತು ಜೀರ ೯4 ಶ್ರ್ರತು ನಿತ ಸರ ಸತ ಚಸ ಗಹ, ಹಾಡ ಹಲಗಾ ದಸರ ಇದ್ 

ತವಾ ಬ ಕ ಲಾಶೀಂತತೆನಿಸಂಸರಡೇಪ್ನಿತಾದಿವಿ (ಸಾರೊಸರ ಮಸ ಲ್ಲಗಸೊಷಾ ತ್ಮಾ ೦ರ ಇಲ್ಲು «ರ 

ಆಟ ಗಡಾ! ಶ್ಹಡಚ್ರ/ಡೌಸಿಸಿಸರ/ಇಸಸಮ್ ಸ್ರ ಸತಾಕ್ ವಂತಾಸರ 4 ಎರ ೧ಾ೩ಜುವ್ಛಾಇ ಒಸ್ಟ ತುತಿಸಿ 
ಗ್ೆ.ಅಶ್ಟ್ೂಸು ಕಾತಾದಿಸಗ ತ ಸ್ರತ ಬುಸ್ -ರಸು ತ್ತಮಬ್ಬದಿಬುರಕೆಡ್ಟ್ ಯೂಕಿ ಸತ್/ಇಗಿಗಾದಿ | 

ಜಬಣತತಾಮಶತ್ತು ತಾವ ಗುಗ್ ಫಾರ್ ಸುರತ ಕಡತ್ ತೂತಾದ! ನಕ ೫14 ಇಟ್ಟಿ ಈಡ ಲ್ಲಿ 

ಹಡದ ಇಬ ಉಕ ಲಾಜ ಪತೆ ನಿರಾಸ್: ಆ ಲ್ರವಲ್ಲ ಜಯ ಕೈತ್ರಾ ವಲ್ಲ ೩ ಡೊಡಾಸ್ಗಗೀ ಬ್ರ) ಮೌಷ್ಟಾಗಿಜನ್ ಶಿಷ್ಟತೆ 

ಹತಾಶ ಸ 32 ಆಸ್ ಟ್ರಾ ಶೆವ ತಲಪಿ ಹೊತ್ ಸಾ ಗ೫ಡ ಕ್ರತಕ ಜಲಸಗ್ಳ್ಯ ತು ಸೋಡ ವಾಸಾ ೯ ಹಿರೆ. 

ಫ್ರಾ ಕ್ಮ ಡ ಇಟತೆತಾ-ತತೆ ನಿಸಾರ್ ಟದ್ಳ ಸಾ ಅಾನಾ ಸುರರ ನ್ಡಜಾಡಾಸತ್ಟ ಸರ ಇಳ ಣಾ ರ ಬನ 



| ದ ಕೊಸ ತತ : `ುತಾಾತತೆೇಳಿವರಂಸರ ತಾಡಿ ಈ ೯೩- ಹುಟತೋಗಾಸತಾಂರ್ರ್ರವ್ಟ ತಗ ಲ3 ಶ್ರಡಣಲ್ಲು 
' ಬ ಪೈಸತ್ವಸೈಲರ್ಸ್ಟಣಷಾ್ೆತೊೋಗ್ ದಾ), ಬ ರ ಮ್ಟ್ ಈ ಸೌರ, 

ಸ್ಟ್ರತೌಸಸ:ಅತಿಷಾತ್ರ್ ತ್ಸಫೊಸರ ಇಡ ಡು ವಿ8ಥ ಇತ ಸ್ರ ಎರ ಡಿ ಸಸರ ತ್ರ ಜಂತ ತಾಧಿ ತಾಲ ಗಗ ಬುತ್ 

ನಾಲ್ಯುಂತಿ ಡಾ ತ್ರಗ ಜಾಸ್ ಮೈ್ರ್ರ ಪಪಾತ ಜವರ ತ್ರ ಚೈ ಇ, ಚತ ನಷ ಡ್ಶಗಥು ಇರರ ಲತ್ಮ್ಮಣ-ಸಸ್ಬರ 

ಆಸ್ ಮಾ) ನಯ್ ಇರ) ಆಾಡ ಸ್ಟ್ ಶಾಂಯಗ ಡ್ಡ, ತ್ರಾಡ್ರಾಪಾ ಸ) ಸ್ಟ್ರಾತ್ಗೆಷ್ಟ್-ಗ 1 ತಸಎರ್ ಜಿತ್ತಿ ಟತಾಸ್ರ ಉಧಿ ಗರ ಭ22ಸರಾ 

ಇರಾ ಇಸಇಅತ್ತೋಡ ಿಳ್ಳುತ್ಇಫ1೬ಅ ವ್ ಸ ಸಸ್ನುಗ್ಧತುತ್ತು ಪ ತಿ.ಇ್'೫ರಾ1ಅ3ಲಬ ಅವ್ನ ಮತಾ 

-] ತ್ರ. ಇಡಂತು ಡು ಆತ್ ಇಲ್ಲದ ಹಫ್ರಕೆಪಂಡ್ಲ್ಯಳ ತ್ ತುೂತಟ್ಟರ :೮ಾ2೬ಸ್ರು) ಸಾಸ್ ಶ್ರ-( ಐ ಜ್ಗಜ ಆ 

ಇ'ಳು1ಲಲ್ಛಾ)/ಎರ3ಿ ಇ ಸು(ವ್ರ ತತೋ ಡಂತು ದ್ ೌತ್ರಾತಿಹು ಗರಯ ತಂಡ ಮಡಕಿ ಹಾಸ್ ಲತ್ತಾರಾಾತೆ 
ಅ ಇದಕು ವಮಂಡ೦ತುಂ-್ು ಹಣ ತಾ3ಎ್ರು ತ್ತೆ ೪ ಸೌಂಯ ಲ್ರಂಡಯ ತು ಸೇ ಕದಮ 2 

ಕ್ 



3. ./|11(ಶ|[3ಅಡಸುಸತಸಸತಸುಷವ ಆ ಕ ಕ್ರಿತ | ಇತತ ಇರು 

ಇಟ ತು ಎದು ಚರಕ ಹತ್ರಾತು ತೊ ಚ್ಛಿಳಿತ, ಸಾಹಿರುಸೂಸತಅಸ ಎತ್ತು ಕತ) ತ್ರ ೫ಂ ತ ಅಂತು ತತ 

8.18... ಅಸ್ಸಸ್ರಾಹುತ್ ಕಾಸಾ ದ್ೂೂತುಸಾಂಸಸ್ಸಾೇಷ್)ಂತಿಿ ತ್ರ ವಲ್ಲ ಹೆಅಲ್ಪುವಇ್ಲಸೆ,ಂತೊೋೊ 

ಸ ಇಟ ಬ್ರ) ಮಾಹಿ ಬ್ರಾ ಗಜ ಸೂಸ್ರ್ರಂಸ್ಟು ತರು ತತ್ಕಿಂ ಸಾತ ಇಲಾ ಸಾವ್ರಸ್ರಾಾ!।ಹಾ ಹಿ ನತಾತಗುತ್ರಶ್ರತಣಾಹ ) 

141.3 ತಡಸ ಡನ ೫/1ನಸಗನ ಬಾತು ಹಗ ಸಾಂ 

ರ ಾಳವತಗ್ಳಿ ಅರಿ ತ್ರಸಸತಾತಿತ್ರಾ ತಾಡಿ ತಳಕು ತ.ಮಸ್ಸರಾಸ್ ತ) 1 ಬ್ಬ ಸತಾಣಂತ್ತಕನ್ಯ ತ್ರೈ ಇಡ ಆಗರ 

ಇ ಛೋ ರ ಸತತ ವಿಸ್ ಛ್ರತಿ ಗಾತ ಎತತ ಇ್ರ3ಿಲತ್ತಿಜರ್ಸಾಗು ತಿಷ್ಡಗ್ರಷಾಶಾಡತೂತ್ 
 ಸ್ರ್ರೋತೌಷ್ದು. 

|| ಬ್ಲ ಶ್ರ ದ್ರ ಮೂಾಸ್ಉ-ಸತೆ (3ಇವಾ ಸಾರ್ಕ್ ಔ ಬಂತೂ ಜತ ೯ಮಸೂತೆಷ್ಸಾ' 
ಸೊತ್ಸ ಕ್ರತಿ ಮಸ್ ಮೈಕ್ರಿ್ 

ಈ 

ಇುತ್ತಾಸಗಳು ತೋಡ ್ರ್ವ್ಸಿ ಸಿರ್ಜ್ರಂಡ್ತತಾಶ್ರತ್-ಸ್ಟ್ಇರ್ಕಣಗ) *ದ್ತಕಿಸಢ ಇತು ಸ್ಟ್ಫಾಸಿಸ! 
ಜಿ ಹ ದಗ 

.ೆ ತ 



( ಸ್ರ ತಾಸ 4 ಶ್ರ್ಯಂತುೋಡೋಸ್ ನಾಸಿಒಳ್ಳಸ(್ರ: ಬಾ ಡೊಡು ತೈೈತಡಾ ತತೊತ್ತ ಹೂ ಸ ಇ ಇಗ ಮತ್ತ್ರತ್ಟಾ 

ಸೆ ಇರೆ ತಡ) ಫ್ರಾ ಿಂರದ ಗಾಡಸಕೊಸಣ ಫನ್ ತೈೊ್ರ್ರ) ಕೋಡಿ ವಿಷು ಲಸ ಡಿಲ್ಲಾಹಿಸತಣಗಕೊೋ ಇ ಶ್ರ ಸೊಸಿ ಜೂಸ್ 
ಜ್ರಣೆತಿಣ್ದಿ ನಿತ ಸ್ ತಿಂತ್ಸಾಸಿತುರ್ತ್ಯಕ್ರಮಿಗ್ಯಫತಾಸೈೆಯೂಂಿಪ್ರ)ತಾನಿಸಜ ವ್ ಗ್ಟ್ ಸ್ತಾನ್ ಲ ಸ್ಇಫೊ ತ ಸೊಸ] ತ್ 

ಜ್ಚರ್ಸೆಕ್ ಕು ಣಾತಿ%ತ ಸಗ ಶ್ರುತ ಗಸ) ಸತಗ ತಿರೆ ದ] ಇತನೈ.ಅ ತ್ರಾ:್ರ್ರಿಒೂ ಪರಸ 

ವಾತ ವೆತ್ರ ಒಳಳ ಕುತ ಕತ್ರಿ ಭಾಗಿಸ ಶು ಸಾತ್ರಿಸಳ್ರ ಅಳಕು ತಾತ 

| ಇತ್ತಾ ಮಸಡ ತಾ *ತ್ರಿಸತೂ ಇರ್ ಇಲ್ಲ ಸ್ಸ್)ಐಸ್ಪತಿಸದ ದಿಂಡಾ ಟ್ಯುತೆಸ ಜಡ್ಳಇಇ ಇಸ ಾಹಿರ್ಜತವ ಸಚಿ ತ್ರಾ ತೃನ 3 6೦ )[[_ 

ಸ್ಟೆ ಕಿಸನಿಸ್ತುತ,ಕುಸ್ಟ್ ಪ್ರಕ ಷಲ ನಸ ತ್ರಿ ಜು ಆಡು ಕಾತ್ ಇತ್ರ ಡಿಸ್ ಸಣಿಸತೆ | 

ದವಾಳಾಡಿರಾಗತಿ ತಾಸ್ಪ್ರತ್ನಿ ಜ್ ಸಸ ಆಕೆ 1(ತ ಕವ) 6ಇ/ತಾಾತ್ರಿಷ-ಸು ಸ 

ಡೂ ತ್ರ್ಪಾಲಥ್ಧಿಇ793( ರ್ಗ, ಇಇ4ಇರುಗ ದಾತ ಯ ತೇಡತಿ ವಡ್ಡೀತ್ರುತಿಕಾ] ದಡೂಸಲ್ಬಗವಾವತೊಸ ದ), 



ತಳೂಾಮಿಸುಶಾಸಾಶತಸುಸಾಕಾದಿಗಳ್ಳೇಶುಸ್ಸ್ಸೈ ಇಡು ವಡಿ ಶಾ ಸೂ ಸ್ ಗು ಇ1ಸಶ್ರಿಸಇಸಮ್ಯಇಗತುೂಸಾ“ದ]ವಾಲಯ ಷ್ಟಿ 

11 ೫ಕ ಚ ತ್ವತ್ರುತಿಕಾದ ಸೂರ್ ತ್ರೆ ವಾಡಿ ತಗಳ ಎರಿ ಲಾಇರ ಲತ ಶಾ ಅಡಕ) 
ಕ್ಸಷಾ ತಿ ತತ ಟುಕ್ ಟ್ 6 ಗಳ/ಸ ಸತ್ಸ ತ್ತಿ 11 ೨7೮-೫೧65 

| | 0 ಹುತ್ತ ೂಂಕೊಸತು-ಡಡಲ್ಲ ಗುಲ ಪದಗ ತ್ರೈತ(ಇ ಜಾತವೇದ 
ಇಸಸಾತ್ರ್ಸೂ ಇ(ಆಗಿಸು ತ್ನ ಜತಿತ್ಳುತ್ತುದ್ಳ್ಳಿ ಸಾತ್ ತ್ರಿ ಪ್ರತ್ಟ್ ಆತ್ರಿಗಾಣ ಲ ಸಗ್ಗ ಫಾ ತರಲು) ವಡ ಾ-'3೫- ಗ ಇಟ! 1 
ಓಿರ್ಎಇಾಳಇ ಹಂದಿ) ತಮ್ ಆ.ಆಸ್ಮವಾತ  ಜಾ-ಸಿ ಇಗ ಲೂಂತ್ರ ಅಸಮ ರಾ ಇಾಲುರಕೂಆ ಡಿ.ಡಿ. ಬದಿ. ಪಿತು 

 (ಮಸ್ರಮ್ಮ೯;ಲಸರ ಅಭಪ್ರತೊಡು ತ್ರಾ ವಿಂಶತಿಯ್ಕ್ಯಗಾತಾಂಸ್ರ್ರ್ತಾ ಸರು "ಕ್ರ ಸ ಸಾಡಾದೆಾ ಬಜಾಖ್ರಾತೆ ಸಾಲ್ಪ-ಗು 8ತ್ರಾಸಾ| | 
| | | ಸ್ಾಡಿತ್ರೆ ಚಃ ಕ್ರಿ ಗ? 421ಸಪ ಇತ್ಯು]ಸೆೊಡಡೂಸ'ಸ್ಂತೂ ಜ್್ಸಾಾ ಪ ಸ್ರ)ಸ್ ಜ್ ವನದ ಶ್ರಿ ಹ್ ಗಾ ಹಾಸ 

ಸತ್ರಾಂತೊರ್ಗಹಾಸಗಿಂತ್ಕೋಗ್ ಹೊಲ ಶಲ ತುತ 320ತ್ತ]ಸ'ಶ್ರಿ95 ಒರ ಶಿ 20೬ಇತಿ 20 ತತಾ | 
ಗ 



ಇ 

ತ 
ಸ್ಯ 

ಸಿ ಕತ್ಮು್ ಸ "ಲ್ ಡು ಬ ಇತ ಪ್ಲ ಣಂಂಯಡ್ತ್ವ ಸಾಹಿಸನಿಡಾಕುವಿತುಂಗ ನಾಡಿತಾ 

3೩ -ಸಇಗ್ರ ಸಾಂಬಾರ ಸದರ) ಎನಿ ದಿ ಇರ] ಟಾಸ್ಸಸ್ಸನ್ದೆಳಾಸರ$ ಗಚ್ಛ ಸಾಇ-ಸರ:ಇೆಡೂಬ-ಡಾಸಡ, 
ಹಾಹಾ ವಿಸ್ಸ್ಸ್ರತ್ಸ್ ಸ್ ಇಗ ತೇಜಿ ನು ಆತ್ಮ್ರತ್ತದಇ ಅಡ ನಾಜಿ) ತ್ರದ ತಾಜ ಸಡ್ತು  ಮ್ರತ್ರಿತಿ 

10ಸತ 3 33173ಅಿಗರುತರ್ಸಸತ್ ಸೂಚ ಹೌ ಸಹತ ಸರತ) ತು 
3 ನ್ನ ತಣ ಷ್ಸಬ್ರತ್ಫ 3 ಶ್ರಿತಾ ಜಸಣಸ್ರಾತು ಅಪಾಗಾರ್ಥ್ರ್ ಇಬ್ಯತ9 ಇಸಬು) ತಡಿ ನ್ಷಾಸರಿ ಇಚ್ಟುನುಷಾ 

ರಿನ್ ಮಾಸ್ಳ್ಳು ಸ/ಅ್ಟ್ರೇೇಸತ್ಲೊಸ್ಕೆೌಬ- ಸ. ಚಸ್ಥಳ್ಳ ತಸಲೆ. ಶ್ರೇಯ ತಾಸ ಸತ(ಟ ರಸ್ತ 
ಉಾಭತೌತಗ ಸಸ್ಳಜ ತರ ಪಾಳ್ಗಿಸಇರ-2ೂಹಲೂ ಪದ್ಯ ಭಜ ಇಗಇಂದಲು ಅಾವಾ ಶ್ರಮ ಸಲ ಸ್ಆ1ತೆ 

'ಜಸಲು ತೋ ಸ್ರ್ರಸಲ್ಲಾಡಿ ಆನ್ಸಿ9 ತ್ರ) ಚ ಎರ್-ತ್ರ/ಡಚಳಿಲ ತನದ ದು ರ 
ಶ್ಟ್ಸಇಾಸ್ಟ್ ಸರಸಿ ಇ ತ್ರೂಸ್ಯ್ಗೌಡ್ಟ್9%। ಅಆಗಗೂರ್ಟ್ಘರೂಡಾವ್ ಚೀಮ-ಜಾಾಡೆತಪ್ತೆ ತ್ರಿ ಸ-ಸ್ಟ್) ಛ್ಲಿಟ ಗು 

4೨೪0) 



ಜ.ಸಾಡ್ಟೈ-ದು ಸಟಶಿಶಿಯ ಸ) ಅತ ಫೈ ಬೂತಸಷ್ಟಸ್ 2 ತುತ್ತ ಶತಾಯ ತು ದಿಸತಿ ಸೂತ ಹಾಲ ತು ತಸ 

ಮಂಡ ಸೊಗ ಎರು ಜಡ ವ್ಯ ತ್ತಾ (ತ್ರೆ ಸಾಂ ಗೆ ತ್ರೆ/ಜಾತೆಸಾ ತ್ರೆ ಆಗಾ ಸಫಸಸ್9 ಜಾ) ತೂ 1 

ಬುಸು ದಸ! ಧತ್ರಾಚಿನ ಕುಡೆಯಾಸುತಡು೧ತಿ ತತ್ತ ಆ. ಗ್ ಎಡದ ಇಷಡಗ್ಸಗ್ ಗತ ನಾಸ್ 
ಲ್ಲಾ 

ತ 

೬1110ಊಉ[3 ಕ ೫0000 ಇಚ [00(101ನ21000॥[1 ನಂ 

ನ ಅಜೆ ಸತುತ ಕಾ್ಟ್ಗತ್ಪಾತ ತತ್ತೆಕ್ತಾಡಿೂಇಪಿ ಸಾಸ್ ಪ್ ಹೊಳ ಸೆಸ್ಟ್ ಇಇೃವ್'ವುಂರಾತ್ಕೂತಿ 

ಹೋ ಟ್ ಯ ್ಟ್ಮ್ಟ್ಮ್ಮ ಫೋರ್ 

ಶ್ಮಿತೋಗ್ಸಸ್ಸೇೊತೆ ಜೈ ಜುವ್ನೇಜು ಡಾ ದುೊಾಂಗ್ಂಬ ರತಾ 
ತ್ರಕ್ರೆಡಾ ಇತತ ಹ್ 

ಸಾಡು ಪಿರ್ನ್ಸ್ಷಾಸಂತ್ಗು ತರಾ ಸ ಸ್ಟ ಸ್ 3) ಡಾ ಣ೬ಶ್ರಿವಾಡಾ 
ಸ ಸ . 

ಜಾ ತಗಿ 13 

ಗೆ] ಕ್ರ ಶೈ್ರಂತು ಭ್ರ್ವಾಂತ ಇ ಜಾಡಿತೆ ಬ್ರಾ ತ್ರೆಸಸಇತ್ಮೈತಾಲಸಲ್ಲ ೂ ತ್ರಾಸ್ತನೆೊಟ ತ್ರ 



ಸಾ ಶ್ ಸ್ರೆತಟಕ್ರಿತವಾಸಾದಿ ಪ್ರಕ್ರತಿ ರ್ಗ ತ್ು ತತಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಭಾಡೊೋೋಳತೆ.ಸಲೂಲೂ 
: 0 ವರ್ಜ್ರ್ಯಣಗಾಲೂ ಚಟ್ ಾ್ ಕ್ಲಿ:ಇ್ಸೈ'ಡೂ್ಛತ್ರ ಬಾರಾ ಜಾ ಲ ೧ಡಿ ಎಜು. 

ಗೊತ ಡಾ ಸ್ರ ದ್ಟಾಗಲರಯ ಸ್ಟ್ ಸಾಡಿತಾಾ ತತ ಯಿಕಾಮ್ಯ ಇಂ ಲಾಸ್ಟ ಹಾಂ ರ್ಯ್ರುತಣ ಶ್ಪಿತ್ತಿಇಾಾತಾಸ್ಗಿಸಾಸಾಸ್ರೀಷ್ಟ ಡಾ ಫ್ಲಿಗ] 
ಹೆಂತಾ ಷು ಶ್ಚ ಲ್ಲ)೦ಕಿ ತಡಿ ಹಸ್ರುತಿ ಮಾಡಲಾಸ್ವ ಇಡು ತ್ಸ್ಡ್ ಒದ ವಾಸಿತ ಸಾ ತಾತತಾಔಆಸ್ಟಸರ ಸಡಕಾ, 

ಹಸು ಇ ನಿ:ಹಾರ್ನಾಣು ಕೆಡು ಗತ್ ತು ವಿ೯ ಸಾಷಿವ) ಜಬ [ ಭತ ನಾವೃರ್ತ್ವತೆ ಷ್ಟ 

ಪ್ರಾನ ಇಂತಿ ತ್ರಾಕ್ರತಾಸೂಸೈೆಸಾಃ ೬೨ ದಾ1ಂತಿ 3 ತಿ] ಸ್ರ ತ್ರಿಪ್ರಿಕೆದ ದೀ ಹ್ಯೂತ ಇ]ಇಂ ವರು ಸಸ ಸ) ತವು 

ಇಡಿ ಗೌಂಡ್ ತಹ ಈ) ೯ರ ಛ್ಲಿ13 ಜಂತರ್ ಜು ಅಸರ ಭಾಸ (ಜರ್ಗ ಗಾ ಸ 
ಸ 

ಗಾಗ ಓ  ್್ ಆ ಗಜ ಟಇ ಜಿ 633೫, 10೧ 0-41 ಕಣ ಶ್ರಿವ್ಆಂಡಾ 

೫ ಜತ್ತಿ ಗುಡ ಕ್ರಾ ತ ದಿಂ ಇಡು ತೆಣ್ನಜಾ ತಾಗ ಓತಟನಹತ್ರತಾಸುಫ್ಸ್ನ ಪ್ರಾತ್ಆಸ್ರಿಕಿತ್ಸ್ರಾಸಮೂತ್ 

ಖ್ 



] ತ್ ಇ ರ್ಸ್ *್ ್( 

ಶ್ ್ರತ್ರಃ। ಡೇಸ್ಟತಣತ ಸಿಡಿ: ಸಲ ಆ೫್ಸಡಡಷ್ಟತ್ತರ್ ಪನ್ ಸ ಪ್ರತ ಸ್ರತ 

ತನ್ಗಾಡ ವಮ ಸೆಂಡ್ ಸಲ(್ರಸ ಮ ಲಾತಗದ ಕೊಸು ತಾಗ ನ;ತ ಶಂಸ ಇರು ಪ್ರ ಸ್ಸ] “ರಷ್ಟ ಸಸರ) ತೊ 
೪7 7(ಇರ, ಇತ್ತಿಲರ ಜವ್-ಗಸ್್ ಎರ್ ಎಸೆ ಗಸಃ34 ಸಲಗ ತ ಸೊ ಮೈಸ ಲಾತ್'ದೇಅಾರ ಸಾ ಇಸ್ ನೀಂಡಿ 

ದಾಸ್! (ಶ್ರಿವಾಸಾಮಾಶಿತತ್ಸೈತ್ರಗಳ್ಳಲ್ಲಾನ್ಲಹೂತ್ತ್ ತಗಸಗ್ಯಸತಿಡ್ಲೂ (ಇಡ, ಸುೂನಿತತಾಂತಡ್ಎೂ ಇಗಾರ್ಜ್ವವ್ 
ದ (ಲತಾ ತಿಸ್ಗಸಾಂತಾತ ರೂ ಮೂಸ ಲೂ (ಸರೆ) ಇಸ್ರಾತಿ ಹೊಡ ತರಾವ/ಡಲಾತ(ಇತೆ.ಲ್ಳಾಸ ವಾರ್ತೆತಸ ಮುತ್ತುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಸಳ ಮಂ 

ಜ್ಯ ಗಗ ತ ಅಂಚಸಕಾ ಭಿಷ್ಯ ಚ ಬ 



| ಬು ತ 

ತಕ ಜಸ್ತದ 

ಹ್ಯೂನ ಅಸ್ ಕ್ರಮವ ಸಾದ ೦ಡಿ ತತ್ರ ವಃ ಇಸಾ ಪ್ರತ ಇಾ-ದಲ್ಲಿರಾ ಚ್ ಡನ 

| ಸೌ ಅಲ್ಲಿನ ನೆ ತ್ನಖ್ಸತರ್ರಾ ತ ಮು ತ್ರೂಡ್ಷ್ಲ್ಲಇುಯ್ಸಟಿಸಾರ್ನತೂ ಇಇ ಶಿ ತ್ರ್ರಾಇ್ ಅಮಾ ಹಾ ವಣ ತಲಿ ಯಿ 

ಆಲಡ'ಲ್ಲಡ್ವ ಇ ತಾಂರ್ರ್ರಭತ್ತ್ರಾರ್ಸ್ಟ್ಾಡಿ ಓಪ್ರ್ತಾಲಗ್ £7ಂಡುಸ್ಟ್ದು ಡಶ್ರೂ್ ತಾತಶ್ ತ್ರಿ ಲ್ಸ ಇಹುತ್ರದ ತ(ತ್ರಹು ತಸ 

ತ್ತ್ರಾಸಣ ತ್ರಾತಾ ೨ನಸುಬ್ಬ ಇಾಡೆಸಿಇಾತಸಿಣ ರುವಂ ಸ್ಗಫರೂಪ್ಟ್ವಿಜೂಸಇು,ಲಾ ಕಿತ್ರ್ರಪಾಸಶು/(ತ್ರ ವಾಶ್ಾತ್ಟೈೈ2ದ 

ದ ಇಲ್ಫ್ರೆಸ್ ಇಸ ಡು ವಾಸ್ು ಇವಾಗ ದರ್ಗ್ಟ್ರಿ ಸರಸ ಪ್ರೇ ಬಪ್ ಗಾರಿ ತಾತ ತ್ಯಸೆೊತ ಬ್ರ 313 1. 

ಓಂತುವಾಸ ಶೂಲವ್ ಸ 971 ನೀಲಿ ಒವ್ನಸದೆಡಾರ್ಶ್ಶ್ರಿ ಕಾಸ್ಟ ತಸ್. ತಾವ್ ಆ ಅಯ; ಪಡು ಸೆ ಲ-ದಲ್ಲನ್ ದಾಆತ್ಮ 

[ವ ಕಾ್ರಸಾಸ ಶ್ಟಾ ಜಪ ಗೂಗ್ ಗ ತಜುಂತುಸ'ಇ ಸಶಿ ಆಸಲಸು ಸಗ್ಳವಾಆರಡಾ ಎಗ್ ತಿರ್ಜಿಶ್್ರಉಶ್ರಕಸಾಸಡ್ಟೇಸಾತ್ರಿ 

ಮ್ಳ ತತ್ರ: ಕ್ಟೆಲ್ವಾ ಪ್ರಾಸ್ 4ಎ) ಸುರಾ ಜದ ತಡ ಧಿ ಸ್ರುಗ್ರ/ಲ್ಛೊಂನ್ಸಾ ಕಸಸುಆ್ಯ ದುಷ ತ್ಕ... 1 

ಸಾ ಸರ ಚಾ ಜಾ ಶ್ಷಾಾಃ ಸೇಸ್ಸ್ಗತ 1 02 ದಿ ಗಟ್ಫೋಬಾಡುರ ರನ್ ಇಲಲ ಡೆ) ಇ್ಸಗಧಿತ್ಸ್ಾ ಡು 

ಆಟ ಗ ಬ ರ 



ಶ್ಶ/ದ ಕ್ಧಿಸ್ಟುಲ ಸುತುತ ಶ್ಫಿಅಾ ದ್ನ ಕು/ಪ್ರಂತು) ಮಂಚ್ ಇ. ಸಕ 4 ತಕ ತಾಪ್ರಣ -ದ್ಾರ ಆಸ್ನಪ್ರೂತಾ 

ಸಸ ಡೆೈಕಾಗಸ ಮೂಡಾ ಪ್ರಾತ ವಾ ರ್ತಾರೂ ರ್ಗ ಬಾದಿತ ಚೇ ಬಡು ಇಇ-ಶ್ರನ್ಗೂ ತ್.ಶ್ರೋಣು ಯೂಸ್) ಇ 

ಇಷ್ಟಾ ಪ್ರಜ್ತಸಡಾ ಸೂಸು ಸತ್ತು ಇಸ್ಟ ಸಾಣಆಸ್ಟತ್ಟಾತ್ ಶಾ ತಿ ಡೋಸ ಹೊ್ಲಾಸ್ಮಾೌಂಸ್ಸಟ್ರ ಸೂ ಇತ'ನೆಗ್ಗಫ್ಸೀತ್ರ್ಪ್'ವರಿ ೦ 

ಕಡ ತಿ] ಸಂಪ ಪ್ರಾಸಪತು ಕೇಶವನ ಹಟ್ಟಣುರ೯ಈಿ ಉಟ್ಟ ತ್ರಾ (ಪ್ರ ಯರ-ಡೊ ಜಾಜೊಪ್ಗಹೆಲ ಸತ್ತ ನಕ ಲ್ಯ 

(ಆ ಬ್ಲಾ ಅವಿತ ಶ್ರೋ ಸಸ ತಸ್ಳಿ ಸ್ ಸ್ಶುಸಗಾವ ಸ್ಳುಗ ತಳ ಇಡು.ಎಿಸಲನಿ ಸ್ಸ್ ್ಟ್ಗ್ರಂಡಿ ಟು ಗ್ರಾಮಾಣ್ಭ 

ದ್ ಚ್ಯ್ರ ಸಮಂ ಆತೂಂತಿರಾ ಹೆ ಇುಮೂಲಧುಲಾಜ್ಛಷ ದಂ ದ್ಶ್ರಸಬಲ ಔಂಪ್ರಿಗಜನ್ 1111 ಔತ 

ಜಾತಿ ದ್ರಶ್ರ್ರಕ್ತಿತ್ರ ತ್ ಲಲ ಡು ೆದ್ರೆಲ್ಲಶ್ಟಳ್ಛತ್ ಡ್ರಾಸ್ ಗಾಸ್ಟುಗ್ಸೇೊ ತ್ರ ವಸಿ ಶಾತ್ರಿಯಯ ತಮೊ 

(ತ್ರ್ಇಕೂಲ ಮಡ ಸದ ಜಾಂ ತ್ರಿಯಡು ಬ್ರ ಸಾೂರ್ಡ್ನೈಅ ಬುತ್ತಿ ಸ ಾ್ಗ ಹೀಗದ | $ 
' ೫೫ ಕ್ರೋ ಸ್ಸಕ್ರಾಕ್ ಇ2:ಪ್ರ್ಸು ವಾಡಾ ಗಂರು್ಯ್ತ ಾಸಗ್ಟೋಡುಿ ಆರ್ ಶ್ರತ ತ್ರ ಇಸಷಾಯೂ ಈ ಇಡೆ“ 18 



ಜಡ ೩ | ನಿಸ ಮುಣ್ ತ ತ್ವಷುಲಸ ನಸ ತ್ಸ್ಯುಶಾರ್ಯ ಶ್ರಸತ ಇತಿ ಫ್ರಿ ಇಿಡ್ಬಾ್ಸತೆ ನಿಸಂಡು 

ತ್ಛ್ರಸ್ರುನಾತಾಸ ತ್ಲ ಇಡ ನಗೂ ಡಡಿದೆಬು ಆಾರ್ರ್ಶ್ಟ್ ಸ; ್ಸರ್ಡ್ಗಣ್- ಪ್ರಸ್ತ । ಮುತ್ತ ಮೂರ್ 

ಇ ಜ್33:7ರ;ಹಾಡಾ ಬಡ್ವ ಗಗ ಮ್ ತ್ ಬಸವಿ ಸಬಲ 17 

ಇಸ್ಟು ಇಶ್ಟ್ ಮೂರ್ ಕ್ಲ್ವಡಿ ಸತೋ ಬಂತ್ರಾಗ್ಪಾತನಾಹಿಸಡಿ ಡುತ ತತ್ತಿ ತಿತ್ರಮಿತುಆ ಅ್ರುಸಾಸ್ಷ್ಯಮೂನ 

ಜತ ಹತತದ ಪ್ರಜ ಕು ಸ್ತಾಡಗಡ್ತಾ/ತ್ರೂ ನಸ ಜಸಲಾಸಪ್ರಸಸಾ ಸ್ು ಆ ಟ್ರಿ ಾಗಸಡ ತ್ರ ಡೆತ್ /ಅ ಇತ ಭ) 

ದಾಜಇಲಿಲಲಾ ಸು ಒಸ್ಸ್ಯಸಗತ್ ತ(ತ್ರಾತ್ತಾ ಆಇ ಇಳ) ತ್ರಿಚ್ಛತ್ರಪ್ಸ್ಕೈಬಸಲಾತ್ಸೂತಾರ್ಡಷ್ಣಾತ ಅ! 

ನಿದ್ರ್ರಾತೌತಾ ನಂದೂರ ಇತ) ಜಪ್ತನಾಸ-ೂಲ ಇಗೆಸಾ-ಗು ಸತಿ ತಾ ಲ ಇಡಿ.ಸರ]ಅಾ ವ'7ಂಸ್ಕರಪಾಡ್ಹಡತ' 

"ಔಂಧ3ತಗ್ರ)ಇಜರಾಸಗಡ ಇರು ಒತುತುಬಹಳ್ಲಿತ್ ತಾ ಸಹಂಗತ್ತಿ ಟ್ರೈ ಜಲಲ ಇಾರ್ಸ್ತೇತ್ ವಿಸುತ್ತ್ರಕಾಳುಸ್'ಲ್ರ 

ಜಲಿಂಲೀಡೆಸಥಿ ಇರ್ಟಿಡ ಸ ಫಗ ಧಿಇ'ಡ್ತ್ರೆು ಇ) ಆರ್ಯರ ರ್ನರ ಇ-ಜಾ ಡುತ ಸುತ ಸವರ ಆದ್ 

ತೀ್್ಿೂ 
ಎ (2 ಈ ್್ಕ 



ತ್ಣಿಜ್ವಂ ಸಿಂವಿಸಲು ಆಡಿನ ಗಾ ಇಸು ಇ್ಬಲುಪ್'ಪ್ರುಸಪ್ರಷಾಪಗ ಔಡ ಶಕಇಲೂವ್ ಇ ಷ್ ತ್ರೃಪದಆ 

ಇದಲ ಸ್ಟ್ ದಢ್ಲಿಎರ ಸ ದ ೨: ಸ ಬರಾ ್ರಿತ್ರಿತ್ರೂಇಸ್ಣಡೂತ್ತಗತ್ತಿ ತಡಿ 

ತಾಲವ್ೌಂ ಸತ ಸ್ನಸ ರಾತ್ರ ಇಂ ಡಿ 6 ರೂ ಸತ್ತಾಗ ತಾ ಕ ಔಗಗ್ಟೀ ಸಲ ಸ್ಹ ತೂ ಆಸ್ಥಾ” 

ಇಡುಡಡ ವಾನ ಅಡ ಸಾಕರ್ ತತ್ತವ್ ನಷ್ಟ್ರಾತ್ಸಳಕಸ 
ಪ್ಸ೯7ರ-ರ್ಗಗಟಕ್ರಿಸಷ್ತ ಡಾರ್ಕರ ಜಾಸ್ತೆಗ್ಳಸೆ(ಕ್ರಇರ ವಾಜಿ ತ್ತ ಸಸ ತೆ ಆ ಸಸ್ಗಗ। ತಬ 

“ಅತು ಸ್ಯ್ಟತ್ಶ್ಲೊು ಸಿಷ್ತಾಸು ಶಿಸು “(ಪ್ರರ ಗು ಸ ಸಸರ ೦ತೋತ್ರ್ರಾಮೂಸ-ಡ್ಮವತೆಸಗ ಳಾ ವಿಮ ಯಸ್ 

ಎಸ ಸಚ ಕ್ರಾ ರಕ ಮ” ಡಲ. ಇಆ.ತು ನ 



(ಇತ ಸಿ ಜನ ಸ. ಜಾರ ಸಗ ಗರ ಯ ಹ 

ಡಿ “ಸಖಿ ಡ್ ಂಯಾ ಸ ಸಹಸ ಸ ಚಶಹೂ ಸೆ ಸರ್ಕಸ್ ತ್ರೆ. ರ್ಸ್ಸ್ಕೆ. 

೩ ತರ್ಸಾಾಖಳ್ನಾರ್ಮ್ಮಲಾ ಸ್ಸ ಮಾಡಿ ಂತುಇಾಸುೃುಂರು ಚ್ಛ್ರಹುಡಾತೊಸ ಪ್ರಾಣ್ ಜೂ 

3) ಹರಸಲು ತ್ರ ತಸ) ್ರತ್ಯುತ)*ಟ್ರಗೌಡಿಸ ಸ್ ಸಕಾ ತ್ರೆ ಬಬ್ಬ ತಾವೂ ತ್ಯಹಂಕ್ಡಿತ್ತ ತ 

ಎತತ ಸರಸೂ ಗ್ರ್ರತಸಾ ನಂತ್ರ ಸಸ ಇನ್ಸ್ ೧%ಾವಿತ್ನಾಡಿಸಾರ್ತಾಡತ್ರತಾ ಥ್ಧಿಸ'ಪಡಿ೦ತ್ ಊೂಸ್ಯ 

ತಿ)ವತಾಸರೋ್ರ೩ಂತು ಗ ಸಾಲು ಹೆಸ ತಾಹಿ ಬತ್ತ ಹತ್ತ್ರ ಮಡಸಸಒ3 (ರ ತ್ತಪಾತ್ಯಪ್ಡ್ಮರನ 
ಮ 

ನಲ ಬಾ ೯ಾಇಾವಾಡಿಜೂದಿ, ನಿ ತ್ರ ಕಿತ್ರಸ್ನಕ್ರೂಗಳು ತ್ರ್ಇಾಸ್ರು) ನಿ ಪರ ೯ಲನೆ ಯ ಸಂತವಿದ್ರ್ವಾ 
ನಾಸಾ ಎನ್) 

ಓಸ್ಪ್ಸಲ್ಲಂ-ಸ್ರ್ರಾನ್ -ಡನಾಡಿತತ್ಮೂ ತ್ರೃತಮ್ಮ ೯ಡಿ ನಿಸಿ ಶುಕ್ರಿ ಸಲದ ಸಾದಿ ಇದ್ಲಿ ಪಗ್ಸುತಿ ಶ್ಡ್ಡಿಶೆ 

" 



ಇಟ್ ಕ್ 

ತಣ್ಟಿಯಿ ತ್ರುತತಯ ೪59ರ ಸದ(ಬ್ರ ಹ್ಮ ಪ ತ್ರಾಣತ ಡುತ ಇರಾ ್ರತ್ಟು ತ್ಮತ್ರಂಯ ಶ್ರಿ ತ್ರ ಸಮ ೯ಡಿ ಢಂ 
ಡ್ರಿಸ್ರ್ರುಂ ಮುಂಡಾ ಚಿಸತ್ಮ್ಯಸಾಪ್ರು)ಗಮರಔ ನ ಾಂಸಸಸಊೂಕಇಣ ಪಾ ತೆಂತು ಎಂ ೯ಆಸರ್ಯನರಷ್ಟಂ ಮುತ್ತ 

ಮೂ ನಿರ೯ರಷ್ಯಳವ.ಬು-ಡಾ ಹೈ ತ್ಸಾನದು ಇ ಇ ಇಸ್ರಾ ್ ್ಲಾಾ ಇತಿ. ಶ್ರೌಾ ಔೆಳಸಾಇಎ ಪೂ ಾ್ಸ್-ಗಲ್ಪ! 

೫೨ ತಾಸಾರ್ಡ್ಸ್ಟ್ನಾಡಶ ಬ ್್ಫಡಿ ಡ್ಠ್ ಸಿರು ತ್ರ ಮೃಷ್ಣ ಕಹಇ 

ಜ್ಫುತಾಸ ತಗಲಷ್ಟ ತು ಇ ತಾಸು ತ್ತು ೫11 ೮1೬ ಸ್ತಂ್ರು್। ಕ ೫1೬11 1೬. 

ಇಲ್ಲ ಅಾತ್್ವ ತರಳು ತ್ಲ ಇಾಇಂಗುಸರಿ ದಲ್ಲಾ ಜಿ ಸ ಗಳ್ಣು ದ, ಯ ಇ]ಅ೫0 ವೌಿತ್ತಾ ಪ್ರಾಂ 
ಗ್ರ ಎ “ತಾಂಡಾ ಇ) ಶ್ರಿ-ಶ್ ಸತ್ಛಾಉವಾಂಗ ೫೩೮0 3 ಪ್ರಲಯ 'ಾ ದ ಇತ ಸಾಯರ ೬ 

೫ ತ್ು ಟ್ ಹು 
5 ರಾ ಈಾ್ಯಇಇರ್ಗಸೆಯ್ಮುತ/ಮ £ಡೆನಿತೂಸಳ ಸು ಇವಾ ೫ರ ಪ ಸತ್ಛ 0 ಡಾ 



ಈ 

ಕೆ “ತ್ತ 
ಫ್ರಪತ್ರದಶಗುೂಳ್ತಸೊ ಡಾ ಜುಬ್ಬ ತು ತಲ್ -ತ್ರ್ಹಸ್ಥೇತೆದು ್ರಾಪೂಸಡ್ಫಪ್ರಣ ಮ್ 
£3ಂತು ಉಡು ಅಸು ಸತ್ರು ಉನ ಈಸು ಣ್ಷ್ರ ದ್ದ ಮೂಢಿರ್ಯರ್ವಸಲ್ಲೀಗಾ ತೆತ್ತು ಇದು ಕೃಷ “ಡ್ರ)ಮೂ-ಡಡತ್ರ7- 

ತಾತಾ ದಿಲಸ್ಟ್ಟಾಣಮಸ್ಸತ ಸ ಒಪ್ಪ ತಿಕಂ ರಸದ ತಾಲಅಸ್ಸಾತ ತ್ರ ಇರ್ ಕೈ ಾಂತ್ತಷಾಸ್ಡ್ಯಾಸೂಸ ಸ್ ಇ 
ಎ 

ಹ 0 ಸಸಯ ತ್ರಸರ್ ಸಾ ಶಿಶಸಇುಸತೆ ಸಾಸ್; ಸತ್ತ್ ತುತುತ ಪ್ರಿತಿ ಗ್ಯ ಚತ ತೆೊಂಗರ, 

| ಮಾ ಸತು “ಪ್ರ ಇಸಾ ಮು ಸಾಸ ಎಸ ಸಾಸ್ ಕೊಬು ಸಾ-ಡಾತ್ರ್ಯತಾತ್ಮ ತ್ ತಾಸ ಇದ 
ಎಂತ ವಸಗಡ್ರುೂಸ ಇ ಸಲ್ಲಿಗ್ಗ[ ಅಸಾ ತ್ವತಾತ್ನ ಸತ್ವ 

ನಗ 

ಹ 
ಹ ಲ್ 

ನರರ ಪೈ ಭಾ ಶಾರಚಟಾ ಚ ಟ್ ಒಂತ್ತಾತ | 

| ಲ್ವ 

ಗು ತಾ ಇಂಡಗುಒಇಾ ಇ'ತೇ-ಡುಶ್ರಿಸಾತ್ರ ಇಇ “ಡು ಸುತತ ತಿಚಾ ಪೂ [' ಇ.-ಸಢೇಜಾ। ಗ 

'ತೆಮಇರುರ ಬಿ ತೇ ತ್ಸು ಆತೇೊಶ್ ಸಾ ಸಹೇಸ್ಲಸತಾ ದಾ ಈರುರ ಇರ, ಪಗ್ಕಂ ಪಾಸ ಶೊ ಡೇ ಜಾ ಈ ಲಂರ ಎಹ್ 

ತ್ತ ಮಿ ಯೊಸರ ಶಂಸ) ಜಸ್ಸಿ ಆಸ್ಚ್ ಇರೂತ್ತಿವುಸ ಎಸರು (ಪು ತ್ರಂಸೂದ ಸ್ಟ ಕೊಡಲ “ದಡಿ ರ್ಕ್ರ 
[ತ 

2೬೬೮-1೬ 



'ಇ್ಡ್ಇಗ್ಯವ್ ದಂಡಿ 
ಗಿ ೪ ಸ್ಸ್ ಶ್ರ ೫. 145 ಸಸಸ್ಟು ಮೃಸ್ಯಸ ವನ (ಗ್. ತಎಂಡಗ ಆತ್ ಇರೂ 

ಡ್ರಾ ತೇತಾರಂಳಿತ ಅಕ್ಕರ ತತಲುತ್ತಲತ-್ರತೆೆ ಬ ಪತಾ ತ್ರೂ ಸಡಾ ಆತ್ರ ಪ್ರ- ಆಧ 

ತ್ರಪಾರಾರ್ತೀನ ಸಕಾ ತುತ ಯತತಿತ್ಸುತ್ತಗು ನ ಬತ ಸ ಬತ್ತವು. 

ಇ ಜ ಇರಿ ಎಗಇಸಇತ್ ಕೃಂತ್ಸಟ-ರಿರ೯ಹಾಸ 3ಲಕ್ಷ ಕಾಡ ಸ ಸ್ಪ್ರಇಸಅೂಸ- ರಪ ಕ ಅತ್ಟಾ ಸೂ ತ್ರಿ : 

ಇಸಇಾಬದಿಮುಸಾ ಸತ್ತಿ -ಶ್ರತ್ತ್ವಿಮುಂತ್ರ ರ್ಗ ಗಾ ಶಾಬಸರ್ಯ ತು ತಾತ್ರ(ಶಾರಿನಿತ ತ್ ದಾರಿ ಸಿಡೂ ತ್ಯ 

ತೆಮಾಸತೂತೆ ಚಾಚ ಭತ: ಲ (ಪ್ರಶಿರಲಾಕಿ ಕತ್ತ ಇ ತ್ಯ್್ಯ್/1(. 

ಸ್ರತ) ಎತಿತಿಇತ್ತೂ ದತ್ ತ್ ರಾ ಕೊ ಸಂ ಟಾ ತನಕ ಸತ್ಯತೆ | 

ನಾ ತರ್ಕ ತತ್ತು ತಾಜ ಸ. ಬ 

1 

ಇಬ್ಬ ಧರಂ ಇತತ ಇು-ದಂ ಆಂಗ್ ೫ (ಜರ ಐಬಿ ವ." 



ಪ್ರತಮ್ ಪತ್ರ ತುತ್ತು ಲನ ಅ್ಲತೊಡೆಗಿಡಾ ಶಾಏ6 ಅಭಾ ಡಸ ಸೆ/ಪ್ಟಡರಿಸ ದ ಬಹ ಸೂ ಹೊಡ ಕಡಿ 

ಗಸೃತೌಶಿಸಂಜಲ್ಲಸಸ*)ಲರಾ ಜ್ರಿಲಾ ಜರ್ಸ್ಯ 3 8ಶಾಗಾಭುವ್ಮೆಾ. ಡ್ತಪರೌಸಗ ಬುತಿಸಾಶಾರತಳ್ಳ | 

ಡವ್ ಲ್ಲ ವರಿ ಂ1 ಆ ಟಾ ನಡು ಸ್ರ ಿ ಜಂಗಾದು ತಗ ಸತ್ಟುತ್ತದ ಆತ್ ಗೂಡೇ ಡಡ ಆತರ] 

[ಕೆಲ ಾತ್ರ-ಸ್ಕಸಗ್ಸಸ್ತಾಸ್-ಸಲಷಾ ಗಲ ಷ್ ಜಡಿತ ಪ್ರ್ಫ್ರಪ್ ಸ್ರ ತ್ರತಿನಲುಜ ಸ್ ಸ್ ಗಇಣೇ ಡೇ 
ಹ ರೂ ಜತಯ್ಯುತೆಷ್ಟದಂತ್ ಸುಜ್ಬವ್ ಎರ ಷ್ ಇ ಸಗ್ಫುತೆ ಈ ಕು ಯಲ್ಲ ರಂಗಾ ಸ್ಯಾ ಡಿತಳ್ಳುತ ಶಿಶೂಡುಲ್ಲದ್' 

ಇ ಈಸ ಸಗಗ್ಕ್ಸ್ರಖುತ್ತಿಗಾಶ ಅಸಲತೆ ಸಪತ ಜಸ ತ್) ತೇ ಸರತೊಳ್ಳಾಯು ಸಬು 3 ಜಯ್ ೩ 

ೇತ್ರತ .1164ಗ್ಗಳ ಹಾಡಿಗು ಎ ಬಾವ ಆಜಾ 7೦6 
ಕು 

11ಸಿ ಒ! 

ಜ್ಯಾ ತ 

11.1೧ ಗಷ್ಟ ತುಲ! ತಡಿಲಸಪಸ್ರತೇದ ಇಾಶಿತ(ತ್ರಹುೂಯಾಸಾಧಿ ಮಸ್ತ ಇತು ಮ್ ವಾಗ 

| ಇ ್ಲ 
ಸ್ರೊಳಳಕಾತ ಅಷ್ಟೆ ಸಧು ಸ್ಸ್ ಸವ ಮತ್ತ ತಾಸ ಸತಾ ಇಷ 1... ಣು. 

| | 



ದಾತ ರತ ಮೂಡಲು ಬಡು ಸಸ್ನಇತಸ ಸದಾ ಬವರ ಸಲ್ಳು ಸ್ *ತ್ರ್ವಷ್ಗಾರ್ಸ್ 3 -ಸರಟ್ರೂ 3 ಬ್ರೂತಿವರಇಗ್ಚೇೊ 

ಇಷ ಇದ. ಸ್ಟ್ ತಸಲಿ ದಿಸಿ ಎರಡ ವಡಾಪ್ ಇಡಿ ಇಲ) ಇತ ಸ್ರಾತ್ಸ್ಸ್ಫತ್ಸ ಇತಯ ತುಸಡನ್ಮ 

| ಸದು ಕ೬1ರಾಂತಯ ವಿಸೀ ಔಯ ಒಗಸ್ಥ್ ತ್್ ಬಮಸಇರೂತ್ಯತ್ತ ಸಹರಾ ಎಜಿ ಸಚ್ಛಡಿತು ಆತ್ರ ಇಲ್ಲವ
ು 

ಕ ಸ ನಗೆ ಮಸದ ಸತ ತಿಷ್ರೂಸ್ಛತ ಸ್ಜಜ್ಯ) ಷ್ಠಾಣ ಸಲ್ಪ ಇಜಣಾಸಾಯ್ಯಾವ್ 

ಸ್ತ ಎ ಸಚ ಯಾತಾ ಟಃ *ಮಿಂತ್ವ್ವಹಾಹೂಬ್ರೋತು ತಹ ನೂತ ಸವರ 

[ತಂತು ಲ ತ್ರ ಡ್ ವ ಾವುದಡಿಮಲಸಸಣತೊಾಸ್ತ್ತ ವಾಲಾ 
ಇರಮ್ಫ್ಣಾತ್ನ್ಆ «ವರೆ ಆ ಜ್ 

ಸದ ಸಾಮ್ೂತ್ರತ-ಸಂಳತ್ರು ತಡ ಕ ಸ 
41 ಡ್ 

ಇಂತಸ ಂರರ ಸ ವತಸು೪ಇತೆ-ಬು ಪತ್ತ್ ತಾಸ ಸಂತು ಸ್ ಸಾಲೂ ತೊಗ ಕೊ € ಇ ಸಮು-ಸ್ಯ್ಸೈಲಗ್ ರು | 

ಹೆ ಗಗ ತೆ 2 ಜತ ಸ ಗ್ರಗಗಿಸ ಹಸತ ಎ. ಸೂತ ತತ ಷ್ಟ 13 
ಶೆ 

3 | 



| 

ಡ್ಲಾಸಂಡ ಸವದು ಡಾ ದಾ ಸತ್ರ ಸ್ಥ್ಸ ಈ ಸು] ಸಗಿಇದ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ ವಸರ ವರ್ ಎ 
ಸ್ಟ ತುತ ್ಟೇಹಸ ಸ ಒಡ ವೌಮ-ದಸಲಿ ವಾಡ್ ದು ಚ ತನ್ನು *ರ್ಚೆಧಾಧ್ಯ ಗ ೯) ವರ-ದ್ಲ್ 

ಆ ಹ. ಇತ್ರಾನ್ ಇ ನಾಶ್ರ್ಂಸ್ ಮಾಸಾ ತೂಸ್ಸ್ತ ಕ ದಿಸಗ್ಯ/ಎಳ್ಲಾಲ | ಇ 
ಧಾನ ೨೮88 ಪಾ ಕಾರ್ ಇರ 

ಇ ದ ಗ್ರ (ಇಂ ಹಗ ಇತ್ತೂ ಸಜು. ಇ-ಉ5ಎ್ಟಹುಂದತ ಶಿತ್ 

ತಸ್ಮಾ ಣೋಡ್ಶ್ಅಶ್ರೀಸ್ಟ 7 ಪ್ರಾತ ಹಾಡ್ತಾ ಇತ್ತೋ ಬರಾ ಹಾಡ್ರಿಸಗಗೂಡು] 5 ಪುೂತ್ರೂ ತಗ (ಶ್ರ ಇಸ | 

ವೇ ಕಗ ಫೇ ಭಜನ ಸೂ! | 

ಸ 
ಪ್ರಣತ ಚೌಸ ತ್ತು ಇನ್ (ತು ಉಮ್ಮಇರ ಬ ತುೂಂಡಗ್ರು ಭಾವ್ ಎರಾ *`ಮೊಲ ಸುಂಯ್ 

ಜ್ ಎಚ್ಕೆ ಗೂಡ ಸ್ ಸುಂಡಿತಸ ತ್ಾ ಹಸಾತ ಕಪ್ರಗ ಸ್ ಹೂಡಾ ತ್ರುಸತೌಸಣಗೂಡಿತ ತುೂಧಂಗ್ಗ 

ನ! 

( 

1 

ೆ 

| 

1 

ಕ ಕತ ದಿ ಪ್ರಸಾರ ರಾಸು ಸು ತಾಉಿ.ಸಾ)ವಾಸಾಅ-ಪೆ ತಿ ತ ಜ ಶೆ 

ಎ ಸರಸದ ಕೃತಾ ನ ದಾವ ತಾಂದ ಸ ಸ 

೧1,3೫. 



ಹ ದ-ಶ್ರಸರದ್ಯಸರ) ಅ)ಶ್ರ-ಸ.ಸ ದು ಅಗ್ರಸ್ಸಗನ್ನಿಸುಡುಸ್ರಾಹ್ ಸ ಎರು 2-ಸ್ಸಳಂದತು]್ತಾ ಸಡಾ ಔತ 

ಹ ತ್ ಡಿ. ತಾಸ ಗುಟ್ಕ... 
ನ ಹ 2 ರ್ 

ಬ ಟಿ ಲ ಭೂ ಐ “ಜೆ -ಈೊ-ದಲಾ-ಗೆ ಡಗತ್ತು ತಿ ಬರೂ ಧಿ ಶಾನಿಯ 

ಇಸಸಾಯಂಸನ ಪಾಸ್ತ್ರಾಣಸಗೂಸ್ಕಆತಾಗ ಸರಇಡತಡು ಶ೯ರ್ರ್ಹ್ತು ಜು ಸೆಷಇಂ ಎ ಜಟ ಬ ಜ.೬. 
| 

ಸತಾ ಗ್ರಾ ಇ ತೊಡ ಷು )ಯ್ಯ ಸಂತು ರು-ಹ್ಇಲ್ಲ ಇತ ತೊಡಿ ಇಡ ತಂ ಸತ ಇದೆ ತುಡ ಓಂಪ್ರಾತ್4ೆ 

85, ಸಲ್ಲೂ ವ ಉಮ 1 ಶ್ರಾ-1( 7 ಸೈ .ಇಲ್ಲಂ/ಸಸತ್ತ ತ್ತಾ ಪ್ರ ತುಸು ಆಂ ಸ್ಮಾಧ 

ಜಡ್ ಸವ ಜಾಟರು 1. (ಎಷ್ಟ ಕಾಧರ್ಸಇಬ್ಲಲಗೊಸ್ರು ರ್ ಸ್ಟ ಗಾಳಿ ೦06 ಇಸಿಸ್ 

ಛ್ಲಿಡು ಸ್ಯಾ ತೂಹಾತ ತೊ ಒರಗಿ ಸ)! ಸುಭ ತಸ ಸಾತ್ಮಥ್ಣ ಸ ಗಡಿ ತ. ಶಾ ಹ್ಹ್ ಕ್ಟ 

ಆಚಾತ್ಸ್ಟಗಡಿ ಮೂಪ್ರ ಸು ಚ್ಛಲಟ್ಳತಕ ಸಸ ತೊಸ ರ ಪ್ಟೊತ್ಟವು ಕಾಸು ಸ್ಯ ಡಬ ಮೂತ್ರ 



ಹ 

ಇಸ್ವಿ ಸಗ 3॥ ಎನ ಸಲ್ಲಂತ್ನುಸ/ ರನು ಜವ್ ತಿಂತು ಸುಡ 9ನ764(ಬ್ರ ಸ್ಟ್ ಇ/ತ್ರಾ)ಡಿಸಾತತವ್-ತೆವಿಇಡು ತ! 
ಬ ತ್ ಡಿಷ್ರ/ದಪ್ರಾಯ ತು ಸಮತಿ ಯಸಪಕ್ರ ಇಶಾನ್) ಸಡ ಆರಂ ಜಪ ಜೂ“ದರ। ಡಿ-ಎಲು ಇು-ದ್' 

£೨೨ ಲತ ಆ ಸಿ ಹ ಕ್ಸ ಫಟ್ಟ ಟು ಸ ಹಾಮ್ ಷಡ 

ಇಾಾಲಧಿಸಸಾರ್ ಡಂ ಇರು ಜಡ್ ಪರಂತು ದಾಳಿ ಪ್ಸ್ಆಶ್ರ ತ್ತ ಭತ್ನಣಾಳು ಕಾಡ್ಯ ಮಾ ನಿಪತ್ತಿ "ಡ್! 

ಗೋಳ ಶು ಸ್ಇರ 26 ಯ್ಯಾ ಇರ್ತ ತಪಗತ್ರಾ)ಣಿಾ ತ-(ಇರ. ತ ಜುತ೨-ರರ್ಗ ಇ ಒೃಷಬುತ್ತು-4ಎತ ಇತಿ ಆಖ 
ಹ ್ಬ ತುಸ ಸಫಷ್ರಾಂಜೊಳುತ ಲುತ್ಯೂ ಮಾಡೂರು ಆತ್ರ ಮು ಜವರ ಊಂ ಡಿಹ್ಲೇಶ್ಟ್ಸ ಸ್ 

ಮಸ ಹಾಬುಾಸಯ್ಸೂಸ್ಟ್ು ಸುತಿ ಇ್ಯಕಾರ್ವತವೆ ೨ ಲಿಸ್ಛ್ರಾ ಔಷ ಇದು ಗ--ರಇಗಿಓಸಗ ವಸ್ ಸ್ಇಗಪಂಯ ಇ | 

ಸಲ್ ಷೆ ದಾ, ಇರು ಸಸ ಸಗ್ಳೇ ಸಾಗಾ ಸಾ'ಇ್-ದ.ಪ್ರ ಇರು ಇ-ದಂಗಿ 5 ಆತ್ಮ ವಸ್ 

| ನದ ಗ ಸ ಯಾ ಗಟ ಸಿಗಳ್ಳಗಳು 

£2೨ 



ಅನ್ನವ ಸ) ಇಸಿ- ಸ್ಸ್ಪಡಾಸ/, ಇತ ಸ್ಪೆಲುಕ 5೨೧ -೮0 ಹ್ತ ಎ ಟಾ ಸ್ 3ಾ ಮಿಯ ಬ್ರ ಸ 
“ಅಲ ಶ್ಟಣಂಯು ಸ್ಟವಗಿಡಿಇ್6 ಅದಲ್ಲ (ಲು ರು ಚರಗ ಗನ ವಳ 

ಬರ್ಟ್ ಹೋ ಕಾ ಚಾ ಬಹಂಟಐು ಎ (|್ಟ 
ಅ). ತಿ ಚ್ಚತ್ಯ್ಪಾ-ಗ್ಟು 3 ಆಸು ಸಗ್ಗಗತಿತ ಎಕ್ಕೆ ಬ್ರಂತು ಲಮ ಪ್ರಪ್ಸ್ಜ್ರಾತೂತಿಂಯ ಸ] ಇಸ 

ತರಯ 3 ಸ್ಪ್ಳಿಲ್ಲಾಸಾಲ-ದಲ್ಲೀ (ಇಆಮಿ ಪ್ರತಿಭ ಕಷ್ಟ ತಿಂಯ ಆಸ್ಟ್ 9% '.ಸಾಸಡುತ್ಯಸಗು ತನಯ ಸರ | | 
ತ್ಹ ಶರ ನಲಿ ಆಗಾಗ ಿಗಗ ಸು ಜಳಕಾ ರ್ಗ! 1೪1೪ ಆ 
ಬಗರಿ ತಃ ಗ ರಾಸ ರ್ರತೀಯೂ ಆಟ 

ಚ್ ಯಿ ಸ ಸಗ ಗಡಿ ಎಲ ಗ ಷೊಳೆ 
ದ ತ3.ದಾಗ್ವಸುಸಾ ಫಾಸ್ ಿಟ್ರಜ ಮಪ ಷಾಡಿಯಲಾ ಸುರಿಸಾಮ ಮಯ ನಿಡಿ ತೆ ಸಗ[ತಆ ಇರಿ 

ಜಸ, ತೆೊಸ್-ಸ(ಇ ನಡಾ ಪ೦ಖೆಂಸಸ ಪ್ರವಾ 61ರಂ ಒಸಲೂರ್ಸ್ಟಡೌಸತತ್ಟಣ ಕಾ ಇ್ಮತ ಷಟ 



ಜಟ ಳು ೫ 
ತಿಅಗರಿಸಸತ್ತಾಸ ಉಾಸ್ಟಂಸ ರುತ್ಮ ಸೇಡು ಚಿಶ್ರಾಜ ಶ್ರ ನಟಕ ತ ್ರತ್ಟೈಸಾ1 ಘಾತ ಕದ್ರಾ ತಜಾ7ತ್ರಶ್ಟಾನ 
(ಇತುತ ತ್ರ) ತರುಗ ಸಾಸಿಡ ದ್ರಿ ಸ್ಟ್ ಸ್ಎರ್ಶುಗ್ಸ್ ಶ್ರೈನ'ನ'9 ಆ ಇತ್ತಿ ಸಲ (3 -ಅು 47ರ ಪ(ಇಗೆಟಲಾಶ್ಯಿ ಎರೆ ಇಸ್ಟ 
ಇಡಾ ಶ್ಚಸಇಗ್ಗಡ್ಂ ಣ೦ರ್ಕಸ್ಸಾ-ೂ ಬ ಆಧಿಇತಫ'ತ್ರ್ಎಸ್-ಡೆ ೪ ಅ8 ಆಗೆ ಭ್ರ (ತ್ರವ್ ಔಾ.ಶು್ರನ್ಗ್ 

ಕ ಇಂತ ಜತ ಟಿ ಈ ಜ್ ಕ್ವಿತ್ಳ್ಮ್! 

[ತ ಸಾತೊಸರ 2 ಸ/ರ್ಪಷಗ್ರು ಸಕತ್ ಸಾಸ ಸಾ ಡಾತ್ರಕಾಂಡಡು ತ್ರಸಾತ್ರುತ ಮಾಸ್ ೃಷ ಬು ಬ್ರಗದ್ಛನ ಹ್ 
ಕತೆ ತಾಸ ತಾಸ ೩ಇಸನಿ ಭ್ ತ್ರಾಸ್ ಜ್ರ ಸ 1! 

"ತ್ು ಸ್ಟ ಸತೆ(ಪ್ರತ್ರೂೂ ತಲಾ ಪ್ರೌ. ಸ್! 7099 ಯ ಸಇಲಯ ಇಗೆತ್ಟೇಂ ಪ ಗಿ] ಹ 

(ವಾಸರ ರ ಸ ಸು ನಾಚಿ ಸೈಡಿಶ್ರ ಗರ ಇ ತಗಿ ಷೃ ನಡಾ ಕ್ತ್ಥಿ ರ 



ಬಿ ತೆ 
31..4.133ಶ್ರಾ|್ರ ಹದ ಥ್ಳಾ ಸ್ಟಾ ಸೇತ್ದ ಜಟ] ಸಾರ್ಡಾತ್' ಸಾ ( 

ಇ೩-ಲತೂ ಜು ಸಾ ಬಾ ಜು ತ ಬಹ ಸ” ೯ಮುತಿಸಾ ಕುತ ತುತೆಂಸ್ಟ: 

11... ಒಡಿಸಿ ತೆಂ ಸಸ ಸ್ ನ್್ 595 ಅತಿಇ “ಹು ಶ್ರಿ-4 ತೈ ಸದಲಿಸರೂಸರಿ ಸತ್ತವು ಬಡ್ಮ್ ಸಟ 

ಇಗ ಪಸ-ಸೊೋಡು ಇಲಿಧು-ಡ ಮುಳಿ ಲೂಪ್ ತ್ರಾಸು/ಸ ಸಸ ಸಸ್ಟ್ರಾಹೌಸ್ ಶತ್ರು ಮುಸು ಇಂಗ್ 

ಸಗ ಕೊಂಸ ಕಡ ಸೈತ ಮುರುಸು ೪೨ ಇಲ್ಲೊ ಸೆ ಇಡು ತ್ರೆ -ಕ ತೆ ನಾಲು ಇಡು 2 ಸಸ ಳಾ ಜು ರುಜು 

ಇಡಲು (ಘಾ ಇರೊ ಎಲು ಶಸನ ೪26 ಗಳು ಇಸ-ಸಸಿ ಇ ಜಾ ಸಾಸಲ, ವಲಿ ಇತಿ ಂಡ್ ಆತ ಇಗತೈತಲಭ ತ್ತು ಇಸ ಶುದ್ 

ಇಂ ವ್ ಸಮು ಪುತ್ರ ಸದ್ ತುಲ್ಲಿ ತು ವಿತ ಸೈತ! ಜನಾ ಲ್ಯ ಸ್ಎಂು-ಡ( ಮು ಇ ಇರ-ಾಆಯ ಎತಹಿ್ರ್ಹಸಲೂಂ | 

"ಅಡು ಇಸು ೪9ರ ಆೂ ಸ್ು ಅತ್ತಿಸ್ ತು ಜತ ಸಜ ಮಂತ ಸಂಸ ಷಸ ಗ ಷ್ 

ಕಳ 23-873 0೦6 1 ತಾಗು. ತ ಸ ದ ಯಡ 



ಗಸಸಹೆ 6 ಬಡ್ಛಾವಡ್ಛಾಹ್-ಇಕರತ್ರರಲ್ರತ ಸಣ ಸ್ಸ್ ತು ಡೃಷು- ಸ ಪೌಸ್ವಾತಿಸಲಸ್ 9೩93 ಹಣ ಹೆಡ್ 
೧%ಂಇಂನಡಾದ ಯಿ ಸೂತ! ಶ್ರಿಸಸತಾತ್ ಸ್ರ ಗ-ಸುಗ್ರಾ (ಫ್ರಾಸೂತ್್ರ್ರ್ '೧ಶ್ರ-ಗವ್ರಡ್ತ್ಪಾ ಶ್ರಿಸ.ನಾ.ಸ್ 

ಮ 00 ಅತ್ತಾ ತಾತ) ಹಳ ಣ೬(ತ್ರ- ಇಡುತ್ತ) ಭತಾಲ್ಯ ಪ್ರಾಸ ೬ ಪ್ರಾಚಿ ದೂ 
1 ೮-ಇರಿಸ್ರಾ)ಗಿ) ಆಸ ಅಸನ ತೋ ಬುಜ ಡ್ ತ್ ಮತಾ“ ಇಗಬ1 ತತ ತಾಸ ತುಷ್ಟಸ. 

ಹ್ ಶ್ರಿಸನಡೊ.ಸಲಾಡುತಾಸ್ ಸೂಡ್ರವ್ ದ ಇಸುತ್ತ್ತೆ (ತ್ರಿಡು ಎದ್ ಎಕಾ 
ದ್ರ 

(ಮುಸು ೬11 ಒಂ್ಯ ಸಲ ಾಟ ಸತ್ತಿತು ದಸ ಸೇಸಿಷರೊ ಸೆಡ್ ಳಾ ತೆ್ ಬಸು ಆನಾಮಿಸಆಒತರಿಸತ್ತಾ3.ಬ ಸಸರ ಅ ರ್ಯ... 

ಆದಾದ ವವೀ ಇಷು ಔಂದಾ ದ್ಸರಲಲ್ಪತೂಆಸಾತನ] ಅ ಸಾಮಿಸಪ್ರಸಾಸತ ಇತ್ತು ಸುಡು ಸಾಸತತ ಇಕ್ಕಿ 

ಸವಾರ 
ಬ ತ £-'ಜಾದ್ು)ಅ ಸ್ಥಿ(ತ್ರಯಅತತ(ತ್ರ ಯರ 81 ತ್ರಂಸ/ಉಷತ್ರ ಆತೆ ೂತ್ಸ್ತ್ರಯ ತ ಸಗ್ರಿ ತಾ ಲ(ತ್ರ ಅಸ ತತ್ರ ಹಳು ಸಾಶ್ರಿತ9ೂ. ಹಡ ತ(ತ್ರಹುತ್ನ ಇತು ಹುತ್ತ ಳಾಸಹಸ 1 

ಣೆ ತಾತಿಯತ ಸ್ಪ ಕ್ಷದಾಸ್ಆ(ಪ್ರತ್ಸಣತ್ ಶಿತ್ ತ್ರ ಪಸಣ ರಾಸಿ ಬತತ ಮಾದು 
೫ೆ 



ತತ್ರ ಟ್ಟಳಿ ಇಳಾ ಭ್ಯ ಸೀತ ಬ್ರಡಕಿತತ್ಲೀವಾಬಸ್ರೇಇ್ಳೋತ್.ಕ್ವಿಬ್ರಹುರಾಣತ್ರತಗ್ಳಾರಳತೆ 

"೩ ಟಣ್ಳುಡ ಗೂ 8ತಸ/ಇ-ದ ಇರ « ಎ ಬ ಲ ಬ ಯ ಯ ಸಂ್ರಂ ॥ 

[ಒಸಪತ್ರತ ಸಗ್ಗ ಸಚ ಇುತಂಫ್ರತ್ಮೂಕ್ತಿಕ್ಛ್ರಾತಿಕುತ, ಸಡ)ತ್ರಿ ಅಲದ ಸಇಫುಸ್ಟಿತಸಇಗ ಭಳ ಬರಾಹ | 
ಷ್ 1.1... (ರ ಸ್ತಕ್ರ ಕಂಸ ಳಎರಯು ಇ ಸರದ್ರಂಸಸ ತುಡ 1 

| ಒಫ್ ಪ್ಟ್ಯ್ ಸಸ ಕ್ರಯ; ತತ್ ಶ್ಸಗಡಾಶ್ಗೆಜ್ಜಂರ ಸ್ಟಡಿ ತ ಆಹು ((್ರ ಕ್ರಾ ಇಗ್ರ-ಸಪ್ರಯರ ಭಾತ್: | 

ಇತ್ ಇ ಇಥ್ಯಗಿ ದ್ರ ೦ರ ಇ/,-ದ ಪ್ರ ಹೋಟನರೂದತ್ರೆ ಸದ್ ಇ ತ್೩ೀ ಬಬ್ಬಗಾಶಿಸರ ಸಳ ತತ್ಕಹುತ್ಸ ರಾ ' 

ಇಸ್ಲಸ್ ಸಾ ಇಠ(ಇ೧2ಸ್ ಆಸ ಇಗ್ರೂಗ್ ಉಲಗು ತಛ್ಗಇು ಇತಿ 2 ಎಸ್ಟ್ ದ್ವೇಲಗ್ ಪ್ವೌಡ'ಅತರ ಅನಾಸ್ ತರುತ ಗ್ರ 

ಇಸ್ಗಗ್ಗು) ಳ್ಳ ಇಗಇಗು ತಸ ಅಲ್ವ ತ. ಶಾಗತರ ಸಲಹ ಹಂಸ್ ಸಾಕಾ ತೊಡ ಯೂಬು ಬು ಹರಕು. 

ಸಲ್ಲ! ಶ್ರಿ ತತ ಡ್ರಂಸ್ ತೇಷು ತ್. 

ಸಚ್ ಶ್ರ್ರಸಾಜೂ ಜಿ ತಿತ್ತಕುಸ್ಟಾ ಸತಿ ಸ ತಪತಿ ತಹುನ ಇಷು ಸತ್ಯ ಸತ್ತು [ 

` ೬. 



ಶಾ! ಸ್ಪಿಂತಿ ತ್ರ ಪಣ 2ನೆ ಇಸ ಡಿ ರತು ರ್ಸೇಹೂೊ.ಡಿಸಾಲಯಸಸ್ಟು ತತ ಕಣಾ ತ್ರ ವಸಿ ಇ ಮುಇಸ/ ಇರಿತ್ತುಡಗಿ 
ಪ್ರಾತ ಸಣ್ಣು ಸಾಸ ಾನಗನಣಾ “ಲೆ ತೊಡು ಎಸಕ ೨೨3 ಎಇಇ ಇಡು ದಾಡ್ ಇಗ. ಹೊಸಲು ವಾಡಾ 

ತ್ನಾಲಆನ್ಡ್ ಇ. ಬ ನದಿ ಇಳ]ಸ್ಡತ್ರಾಣಯಾಸ್ ತಪತ್ರತಸಮಾಮು ಮತಿ ಸ” ಇಾಸೇಯ್ಸು ತ್ತಿ 

ಕತ `ಬಲ್ಬತ ಜು. ಉಟ ಔಸ್ಸ್ಬಂಸ್ಇತಿತ್ಮೌಸಡಾಇಾಸ ಸಲ್ಲ | 

೫ ಗತಿವ ಛತ್ರತು ತಿಯ ತು ಸಾಸ್ಟಮು ಸ್ರ ಸ್ರಣ ಹಾಸತ(ಬ್ರವ ತ್ವತೂತ್ತ ಶಾರ್ಸ್ಫಂತ2/3 ದ ̀  

ತ ಪಾಸತ್ ಇಇು್ಮಿಸ್ತ್ಲಾಣ ವಸ್ತಾಣ ಇರು ಲಜೊಡೇಷ್ ಸ್ರ್ರ್ ಅತಹ್ಕವ್೧ಲ 

(್ಪ್” 3 ಪ ಇ)ಸಕ್ಸ್ತ್ರಕಅ ಜತ ಅಾೂ .ಸಸಸಗತೇಇೂಪಷೂತ್ರ ಡಾಸನು ಚಕಾ ತೂತು ಒಬ್ಬ ತಾತಾ ಗಾ 

(ತೌತಿತು -ತೃರ್ತಿತಿತಿ: ಈಸಾ ಭಾಗ ತವಗ: ನೌ ಸಲ್ಲ ತಿಲಾಂತ್ 
ಸಂಭ್ 3 ಶ್ಹ್ರಾಣಸತರ-ತ್ರಸಣ್ಳ-ದ್ದಳು ತಿ ಆಾಸ್ತಾತ(ತ್ರಸ ನಗ ಸುಡ ತಾತ್ರಣ್ಗೇ 

ಯು ಹ ೪1 “ತಾತ ಆ ಟ್ ಕಷ್ಟ]! ನ್್ ಲ್ವ” ತ್ತತ್ರಿ ಉರ ರ್ಸ್ಸ` 



ರ್ಜ 
ಖಿ 

ಸಾಡಿಸಿ1| ತಣ್ಕೆಕ್ರಡ ತ್ಸಸ್ಟಾ, ಇರಿತ್ತರಿಸಾರು ಪ್ರಸಾದರು ಸಾಥಸಗಸಸಿಶ್ರಾಧಿಸಾಂಇಡಗಮು ಇಂತ 

(ಇತ ಶಿಸಾತಾಸ್ರುಗು ರಾಸ ್ದು ಬಕ್ರಭತ್ ಕುಪ್ಪು ಸುತ್ತಲ ಬ ಎ ಬ್ರಾ ಇ! ನಾಡಿ ತಾಸ್ಟಸ4ಿ ದು 

ಶ್ರೈಸಸೇಗೇಕಾಗಳರಿ ಸುಂ ಕಾಣಿ ಇಾಸಿಗಾಂತ್ರ್ರ್ರಾ ತಕ) ಸಲಶರ್ “ದಾ ಆನನ ಡಂ ಲಗಂ ತಾ-ತ6 ಊನ 

'ಒತ್ತಿಪಲತ್ತಣಾಸಸಿಗ ಡು ತಿತ್ರಡ ಧೂ ಹತತರ ತಾಸ ಕಾಕ ಸಲಜಾತ್ತಾ“್ ತ 

| ಗೀಸ ಪ್ರತಿಶುತೊತ ಉಡ ಸತುತ ಹತಾಗ್ರಿ ತತ್ರ ಸ'ಕ.ಲ-್ ಓನಾದಿಸುತಬ-ಜೈೊಇತಾಇ್ರುರಾಸಾಗತ್ಯಾ 2ಡಿ 

ತ್ಲೆಸಸಸಸಾಸ್ಸ್ಡ ನಗ ತ್ರಿಕ: ಸಷ ಸ ಇಸಾ ಇತ್ತ ತ.ಗನಚಾಳಣಾ। 

ರ್ಭ್ರಸ್ಟೈೆ ಆಲು ಸತೆೊಳು ಕ್ರಿತ್ನಂತಸಾಸ್ ಪಡಿಸ ತಿಚೆ ಡಿ ಯಾರೊ ಸ್ಟೆ ಒಲ್ಳಸಾತುೂ 

ಇಸ್ರಾ ದಿಸ್” ಯುಂ-ದನತಾರ್ರಾ್ರತ್ ಆ ಸಸಸಕಸತ ಗ್ ಗಸ ರಸ 

'ಡಿಬಲದಿಗಸುಗಡುತ್ಲ್ಲಿ ಘು.ತಿಜಒಂಯಾದಿಸಗಸ್ಮರ1 ಜಿ ಸತ್ತಿ ಕುತ ತೆ ಥಿ ತ್ಫ್ಲಸ್ಟ್ಮೀಯ ಗಂ ಬಾ ದಸರ, €ಪ್ಮ್ನಿಂ 

ಛಿ 

್ನ ಸ್ಟಾಪ್ರಾತಾ್ರಾದಿ ಇದ್ದು ಣೀತ್'ಗ್!ವಸ್ರಾಗಾ ಪಿಡಾ ಡೈಸ್ಚಗಸ ಯೆ ಹೊತ್ತ ಒಡ ತಸ ಇಸ 1.2 

| 

ಅಣ್ 

ತೆ 
ವಾಡೆ 

ಸ 

ಬನಿ ಇತ್ಟಇಸ್ದುದಿ 
ಲ್ವ 
ಕೆ 
ಆ 

ತು 



ಸ್ಮ ನರ ಅ೦4 ಸಸ್ಯ (ಪ್ರಉಾಪೂರ್ಗತ್ಸ-ದ ಪ್ರದಿ ಹಿ.ಇಡಬ್ರಘ್ಟ ಇಲ್ಲಾತ್ತ್್ರೌರರ ಡಿ ಧಾರ (ಗ್ರಪ್ಣಾತಿು 

:33ನಿಲ್ರಾಣಾಗಲ್ಲುತತೊಸ್ತಾರಾಟಕೆಳು ರಿ ಸಾತಾುನಿಂತ್ವ್ ಅಕಾ ದದ್ದಿಂಇ ಬಿಗು ತ್ರಿಸನೊ ಟರ | 

ತ್ಯ೪ನತೆಷ್ಟು, ತುತ “ಥ್ ತೊತ್ಟ ಸತ್ರ ಲಲ ತಪತಿ ಶಾ ಸಣ ತತ್ರ ಸಳ ಕಾಹ ತ 13 

ಶನ್ಸ'ಇಂಸ್ ಇಲ್ಲಿಗ ಸ್ರಾದಿಸಾಂತ ಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಾ ದಿಸಡಪ್ರಾಕೂತ(ತ ತತ್ರ ತ್ರಾಮಿ ಬಾ ಂಇರಿಗಲ್ಳ ಕತ್ರೌಸಾಣ್ಣ ತ 

(ಬಲರ ತ ತ ತ್ರಾಣ ತಸ್ ್ತ್ರಸಸಣಾಸಾಸ್ ತ್ರತ ಇತ್ರ ತಡಿ ತ್ತಪನಣಜುಸ್ 3 
ಫರಾ ಸಾವಾಕ್ 

ಟಾ ಯ ಬ ಭೋ ಯಿ ಚು ಬಟಟ ಜಟಾ ಟಟ 

ತ ಲ...
 

ಪ್ರಿಕಾಡಿತ್' ಣಿ ನಿಳುಆಶ್ರಂಸ್ರ್ಕತಾ್ಗ್ ಇತ್ತ ದಂಗ ತಾಸ್್ರಕಾಗಾಸತ್ತ ದಾ ಗಾವಾಳ' ತ್ನಣ್ತ್ರಣ ಆ 

ತತಾ ಔಂ.ಲಕಾಡಾ ಇಬ್ಬ ತಿತತ್ಸ್ನಣತ್ತ ದೀಹ ಲಲಿ ಸನರ್ಣ್-ಬ ಬ ಇಸು... ಲೌ 



ಎರ ರಾ ಇತ ಹಹನ 

ಹ ಇಆಾಸ್ಟ್ರ್ ಟ್ ೬ತವ್ರಹಾತಾದಿಸಗಿಸ್ಸೈಇದ ನಿ ತ್ರುತ್ರಿಮಿತ್ತಿಸ ಇ) ಪ್ಪ್ಸತಾಗ ಕಟ ತ್ರ ಮುತ್ತಿಗ್ಸ್ಕ ಸ 

(2ೂಂತಸ್ರಂತಿ 3-೬ ಇವಿದ-ಸರಂತೊಸಸ್ರಾನಾ ೩೨) ೯ಜಾರಾ ರಸ ತೆ ಜಡೋಸಗುಗಾಸಾವಾ-ಡಾ-ಹ ಇಲ್ಲ,ಆಇಸಇಲುಪ್ರಸುಸಳ್ಳು ] 

(ಅಸಲ್ರತೊಗು ಇಾಲ್ಬುತೆ ವಾಡಿ) ವಇತಭ್ಲಕೂರಂ ತ್ರ ಗ್ರವಾ ಸುಳ್ಳ ಪಾದಿ ಒದ್ಬೀಯುಂ ಮುದದ ಡೈಸಲ್ಬ)ತಸಿ 

'ವಡ್ಸ್ನಜೋ ಳಾ ಡಿದಹೊದ ೦ಹಇರಾಸತ್ರೇಡೂನೊದಿಸ! ಹಟಡಿತೋಬುತ ತೇಜ 4/7 

'ದಲು-ದವ್ ಸಮು ಬರದ ಸತ್ಕಡದೊ ಡೊ ಸರಗತ್ರ ಕತಲ ಸ ಬೂದಿಯ ಪಾಧಗೂಸಣ ಆಕ್ಸ್ 

ವಿಧಿಯೂ ಸ3-ಇ1ವಸು ಹರೋ ಹಸ್ತ -ಪಿ ಭುತೆನಿಸಾಂಸ್ಇಆಸ್ರ್*ಪಾದಿ-ದ ಹೈ ಲತೆ ನಿಸಾಂಸಸ್)ಯುಸ್ಸಗ್ 

ಬ್ರಹ್ಮ ಣಾತ(ತ್ರ ಸೈತತ್ಷಅ ೌ.(ತ್ರ ಜ್ಞ ಯಾ ್ರ್ಸ9, ಪರ ದ(ಕ್ರ್ಪಹೀತ್ರ ಜಗ್ಗ ಸಂ ಸೂಪ್ಷಿತಾಶಾ, 
ಸಾಶ್ರ ಸ್ಟಡ್ ಇದ್ಯಾ ಸ್ಲ್ವಯೇಲ್ರಾ)ಪಸಿ ಸಸರ (ಬ್ರ ಪ್ಟ್ಳತಾನ7ಗ್ದೆ ಡೌ ಮಸಗಿ ುೂಹಾ-ದ್ರೂಭಯ ತಮ್ 2 ಘರ ಸರೆ: 
ಇಸ್ಟ3-3(ತ್ರಿಂಗಾಸಾಸ್ ಸ ಇಡ್ನಾ ಆಂ -ಮೂ-ದ್ರೊಸ 3 ಯೊ ತ್ರ ತಡ ವಿ ಮುಪ್ಪನೃಹ್ ಚಾ ತಿಸಣ್ಣು ಸಾಡಾವಾ ಆರದ 
ಬಾಗು ಕಾನಾ ಅ ಯಾಫಮ ಟನ ಬು ಚ ಜು ಯ ಜ್ರ್ರತೀತಿತ್ರ್ ತಾಪಸ ಸ ಅತ್ತ ಸ 



ಕೆ 

ಇಡುತ್ತ ಪಗಳು ಇಗ ಹರಕು ತುಇಸಡೇಡ, ಸಮ್ ್ರ ಕು ಸಷಾಸರ ಕ ಯಶ್ರ ತನಿ ಸಸರ ಕಸ ಶ್ರಿಪಸು ಸತವ 

| ಚ [ಓಬ್ಬತಸ್ರೆಮ್ಾಸಗ್ಯತ್ಲಿ] ಬಿ ಬ್ರಸಾ-ಗಡಾರ್ಾಪ್ರಶ್ರತೇಮಿತ್ರತ್ರತ ಚು ತ್ಸೆೊಈ ಪ್ರಸ್ ಇ 

' ರಕಾ್ರಾನ- ಸು್ಯ್ಪಪಳೆಡ್ಟ ಲಾತಾ ಡ್ ೯ಾರ(್ರ ಚಾ ತಿಸ್ಟಾಗ್ ಇಮಾ ತ್ರಜಾ ಸ್ಯ ಸಾತಿ ದ್ವಯರ ಸ್ರತ ಲಾತ್ಪೆ 

ನ ಆ್ರತಿತ್ರಿ ತಸಆಾಪತಗನಾಶ್ದಇಾಳಾಸತಿಗಾರ್ಷ್ಟಾ-ದ್ರಸತ್ತಿಐ ಜಾ [ಸಾಡು ಜಡತಾಸ್ಸ್ರ ಇವ 
ನವರ ಅತ್ಡಾಗ ಪ್ರತ ವರಾ ತಶಿರಚಸ್ತಾಜು ಸ್ವಾಸ್ಯ್ರುಕ್ರವಮೂಲಾಸ್ತಿಂ ಶ್ರತಾಡ್ಭನೆಶ್ರಿವಾ ರಜೆ ಕ್ರಿ 

ಸಾನ ತಿ 

ಲ ತಿ 2. ೫56) 
| ಇಡ್ಣಾ ಕ್ರತು ್ರತಶ್ಟ್ರಸ(ತಿಸಾಸ್ಇಸಲತೆ ಸತ್ತಾ ತಳತ್ರ ತತಸಬ ಸ್ಟ್ ತ್ರಂಡುಸ್ತಾ ವಾ ಿಶ್ರಾತಣೆ 

ತ್ರಾಕ್ರೆಸಸಳು ಬದ್ಧತೆ ರುಸ, ವ ಬ ಪಾ ಜರಿ 

| ದೋ ಸೂ ಸೂಾಸ್ಸ ತ ತಕ ಗ ಕಾಡ ಸ ಅ... | 

| ಕನ ಇಳ್ತೋು ಬು ಧ್ಭಬಂ ಸಲು ಲ್ಯತ್ತುಡ ಬಾಕೆಸಾಸ್ಗೆ ಲ್ಲ ್ ರವಸ್ರಿಪಡ್ತಾತೋಬ ರಾನ್ ಲು ಜಲಗಡಿ ಸಗ ನ ತ್ತಾ 



[| 

ತಿಣಲಿ* ಔ ಆನಿ:ಮಾಲತಿ ಕಡು ಜಾ ಶ.ಅಸ್ತಂತುೂು ಖಿ ಟ್ರ) ಜಾತ್ ಭಾಸಗತ್ಟು:ರು/ಹು ಮುದು ಡಿರಿರ್ಸ್ರವಾದಜ ಜಾತೆ. 
"ತ 

೫3 2) 3 ಸಾರ್ಸ್ ಹುಸುಳ್ಟೈರ ಕು ಮೂರ್ ಸ-ರ್ತ್ಫ್ ತ್ಟ್ಸಣ ಹಾಸ ಇರ ಸ್ರ ಅಂಗ -ಮ-ಗು್ರಸಸ್ಲಇಾ 4 ಘಾ ಇವ 
ಪ್ರತ 3ೌಾಡಂಡಿಸಮಜತ್ತ್ಸ ಬಸ ಸ್ಟ್ ಸತಿ 1 ಶ್ರಿವಡಾ ವಾ ಸ್'ತಾ ಇರು “ಕಾ ತಿ ಫಸ್ಟ್ ಜಾ ಸು) ಸಸದ-ಹಾ ಭಾಷ್ 
ತಿರ್ಕಾಶ್ರ್ರಾಕ್ ಹ್ಹ್! [ಬಗ್ಗಿ ಸಷ ಲ್ಲ, ತೊದಲಗ್ರಾಂತ ಲಾಗ ಹೊತ್ತೂ ತೌಡು ಶು ತ್ತ್ತಆತು ಇತತ ಕತೆ? ದ 

ಜರ ಔಸಾ ಅತ್ತ್ಸ್ಸಿಗ- ತೂದು ಹೈಲತ್ಸಇಸುತಶ್ರಸ' ಸತ್ರ ಯಾತ್ರ ಫಿ ಇಲಾ ದ್ -ಹೈ ಓತ ರವಲ-ದಾ1%ಸ್ಟಾ 
ವಿಶೆತು ಉಗುತ್ತಾಪಾಸ್ ಆನಾ ಆಸಾ ಓಿಕೃತನ್ ಪ್ರೆಸಸಆ ಸ್ಶ್ರೆಸ!ಆ ದಾ ಇತ ಸ್ರಿಸಗ(ತ್ರುಇ.ತ್ರೆಸ ಅನ್ | 
ತ ಇಲ್ಲ್ ದು ಹ್ರೈತ್ ಸಥ ವ ಲ ಶಿಷ್ನ ತ್ವಾವಿತ್ರಿ ಸನ್ ಶ್ರಿಸ್ಸ-ಜಿೊಸತ್ಇತ್ತಾ ದೀ ಔಭತ್ಇಾ ದತತ ೪ಡಿ 

ಶ್ರಣಸಲಾ ಇ.್ಟೈತ-ಸು: ಆ, ಇಸ ಬಗಾಪಿ ಧತ್ತಿ ತಡಗಾಸಗದ್ರ ಇ ಇರಿ ಯ (ರ ((ಉ 
ಸೈ ಅಸ್ಸ್ತೆ ವಸು] ಶಿವ್ "ಸ್ *ಸ್ಾಸ್3ಕ್ಕಣಪ್ರ 3ಆ ಸಾ“ ತ*'ಶ್ರೈ-್ಸಲ1 ಪ್ರಾಸ ಔಷ್ಟಾ ಯುಸ್ರಸಾ ದಲ್ಲಾ ಖ್ರಷ್ಮ 

ಘಾ ಸ್ನಿುತತಕ್ಟಲತು ಕಳಾ ಪ್ರಸ್ ತಿತ್ರ್ಯಾಲೆತತತ್ರೆಸಗತ ನ ಇ[ಕಾಲ್ಬಗು ತಿಷ್ಯಣ। । ಇರಿತ್ರ್ ವಾಸಿ 



ತ 
ತಾಲ ಇ್ನನ.ಲಾಂಹು3 ಉಸ್ಯಸುತರಗಗಾರ್ಸಷಾ ಜ್ರಾಂ ಹಸೂಈ ತಟ್ರತತ ತಅಸ ಆಸ್ರೊತ್ರತೆದಹಿ 
ಇ್ುದ ದ್ ಶಯ ಇಸ್ಸಗ್ಕ್, ಆಾಆತ್ಗಆ ಆತೊತ್ತ್ಸಇತಾಸ-ಲೆ ತಸ್ ಡಿಮ 'ಹ್ರತಾತಸುಡು ಡುಲತಾತ್ | 

ಇಸಾಲ್ಯು ಬ್ರೂತ ಡೌ ಸಾತ್ತಸ ಸತತ ಹೊತುುತಾಲ್ರಕೆಗ್ಹ್ಶ್ರಿ ಮು ಇದಲ! ಸ್ಗಕಇಲಸ್ ಸಾಲ್ಗುಬೇದ, 

ಹ ಬೀತಾಸ್ರತುರಾರಾಹ್ಮು ತುತೂ ಸತ್ತ ತತ್ರಯ್ ಮಶ ತಾತ್ಮುಲಸೂ ಷಂ ಒಅನ್ಲಾಗ್ವಸಇದ್ದ ದಾತ(ಮೇಸ| 

ತಾಸ ಸಕಸ್ ಹೂತ ಸತ್ ಹ ಶಾಖ ಪ್ದ ಸ್ಮಸಹಾತ್ರಸ/ದ್ರವಾ ಸಗುನ 
'ಿವಸಾಂಸ್ಟಾತಗ್ ವಡಾ ದಿ ಇಡು ಶ್ರೌತ ಸ್ ಹ್ ಾತಸಗಚುಡಾ ಸುವಃ ಸಕಾ ತತ 0 | 

ಕುಷ್ಣುತ್ಮಜ್ರಾತಾತ್ಹುಣ್ಣಿಕತ್ರಹಾಗ ಹುಲು ಸರ್ ಪ್ರಜ ಗ್ ತಂುತಾಲ ವಾ ಗಾಗಾ ಯಷ್ಟು ತ್ಇಸದ್ಸಸ ರ್ಗ 

[ಗ್ ಸತಾ ಹತತ ತಾತಾಲರಾಸ (ತ್ರ ಶೇತ-ಕಡು ತಾರ್ ತಾಡಿ ತಾಳ ಘೀ ತ್ರೈಡ್ರೆಸ್ ಪ್: 

ಬಂ ಬಾಗ ಚಾಕು ತ್ರಾತಾ ಡೌ ಸಾತು ಉಾತ್'ಮ-ದ” ದಹಜಿರ್ವ್ಪಗಷ್ಟ ಬಳು 

ಳ್ಳತಾ ಪ ಯ ಪ ರ ಯಾನ ಯಾಕ ಬಂ 

| 



ಇ ಬತನ್ಒಣ್ಳ ಇ್7ನಿಂ “ಸತ್ರ ೯ಡಸಗ॥-ಡಗಸಡಾ ತಸಲಿ ಕೊಡಲು ಶ್ರಿಪಸ ಸನ್ ತ್ ತ ಇನಿ ಎಸಸ್ 

ಚ್ಛ3 ಡಾ ನಾತ ಪ್ರದ ಶ್ಹು0ದ್ರ ಶಕಯ ಸಳ ತ್ಕ ಊಟ್ಳ ತತ್ರ ್ ರೇತಿಕಾಸ ವು ಸಗ್ಗ ಗಫಾೂದ್ ರಾತಿ 

ಇಸ 7ಷಸಸಾಡು ಬೇ ಸಸ್ಗಗ್ ತುತ್ತ ತೌ 

ಜು. 

ಸ ಭಜ ಸತ) ತೊಂಡು ಉಹೂಹ ತ್ರಿ ಆತರ ಕ 

ಬಡು, ಸಾಲ್ಕುಸಾವಿಸಪ್ರೂತ್ಸ್ರಾ ಡಿ ಯ್ಯುಗತಾ೩ ಸಾಸುತೊೋ ತ್ರಾಸ್ ಶ್ರಿತೆದಾಸಗ್ಗಗ ಜಿರ್ವಸ್ಟಾತ್ಮಿದಾತ್ಜಾತಾ | 

ತಾಡಿ ಸುತ್ತತಟ್ರಕುತರಾತುಹಂತಾತಶಿತ್ತತೊಬತ್ತತಾಮಿತಾತ್ ಪಾತ್ರಿ ಬಹ್ತಗ್ಗುಡಿ ತಾಶಿ2ಹೌತ್ತಧ ತಾಸ 

(ತಾತ್ರ್ಹಾಶ್ರ್ರಾಸಇರ/ಶಾತಾಸ್ರಾ್ಸ್ಪ, ಲಾ ಯೊಸ್ಜೋೊ ಡು ಆತ್ಮರ ಸ ಇಸ್ ಇಸ ಪತಿ) ಹ ಲ್ಲ 

(|ಎೌೌ್ರ್ರೂಸಾಸಗಮುದಾತ್ ತಾಸ್ರುಮಾದ ತಪಸಾ ದ್ಞಸ ಅನಲ ತಾತ್'ತ್ತೇೊಸರ/ಇತಿ ಸಗರ ಜಾ ಸಲ್ಲ ಬತ್ತಿಯ 

ಇಾಸಉತಾತ್ರಸತಾವ್ಫತ್ತೂ ತ್ರ. ತಾಈ್ಪ ಭರ ಪು ರಗೆ ತಂತ್ತತೇತ್ 
ಸ್ಮ -ಠಡ್ ತಾಸ್ಪರರ್ಗ್ಕ ತಾ ತ್ಸ ದ ಜಾರಿ ಹ 

ಅಜಿತಾಶ'ಪ್'ದ'ನಾ ಅ್ಯಶ್ರಿತೇಸಾತ್ಗ್ ಅತು ಸಾ ತ್ವರ!ಅ(ಲು ಮಾಸಗರಆಗಭ ಸ್ 2ರ ಅ -ಶ್ರಾಗ್ತ/. ಇ ಹೀನ 



4 

ಇ ಸ | 
ಅಾಸಸಹಾಸ್! ತರಹ ಸ್ಛಇರಾಸ್ಯ್ಟ ತಾ ್ತತ್ಸಅ ರು ಸಾಗರ 3 ಎದ ಇಾಸ್ಕಾಸತ್ ದ್್ ಹೊಸಗ ರೇ ಜಪ್ತಿ 
ದುರ್ಣಾತ್ರ ಕರಡ ಜತ್ತೆ ದ ತಗಿ ಇತ್ ಇರ) ಅ5 ಶೂ ಸ್ ಆಸ್ಉಸ(ಗ ಘರ ಸ್ಟಾತ್'ಸ ಅ (ಪ್ರ ಷಯ ತ್ ಇ 

ರ್ಷ್ರಕಾಕ್ವ। ಬುಸ್ಣಾಗವವಬುಸ್ಯಾ ತ್ತರ/ರ್ಯಾ!ಇಗ.ಅಲ್ಲೂಸಾಸಾಸಗಇರಸುಇೂ ತವರ ಹಡು ತಿ 

ಡದ ತಜಿ ಹಗಗ ಡಿ ಕ್ರಾ) ಸಾಣಸ್ರಿನಾಸ್ಷಸಾತ್ಪರಸ ನಲ ಆ. ಡಿತತೂತ್ರತ್ರಸ4ಥಾಗೊರ ್ರಕೂತಡತ್ರೆ ತುತ್ನಲಸ 

| ತ್ವಾಸ್ರ್ರತಾಸಗ ಢಾ ತು ಪ್ ಸ(ಇರೇಹರ ಶಂ ತ್ರಾ (ಪರ ಷ್ಟಗಸ್ ತ್ ಸಳರ ಲೂ ಶಾಹೌಡ್ಡ ಸ ತೌಡು ಅತಾ | 

ಕಾಸಮತ್ತಕತ್ರಹ್-ಕತಿಳ ಆಪೋ ಸತತ ತ ಪ್ರತ ಅಕ್ಯೀತೊು ಪ್ರಾಹತ್ತಸತ 
| ತೇಹತ್ತತ್ರ ತಿನ ಇತ್ 'ಮುವಾ ಜಿ ಸತತ ಸ ಸ ವಿ ಸುಡುವ್ಯತತ 

ಬ ಾತಹುಡನದಲತು. ನಿಶ್ತು ತ ಸಂಸುಗ ಸುಪ್ರ ತಾ ತಾ೨ತಹೆ ್ಕೊಡತೆೊಕುತಾ ಶ್ರ ಗು ಪ್ರಾಷ್ಟದ ದ ತತಾ, 

ವಾಶ್ ಐತು ಡಹ ಬಹಸ್ಡ್ರೋಯ ಇತ್ರ ತಾ(್ರಜಾ ರ ತ ೨4 ್ಲೆ 

ಹಾತ್ರತಿ ಹಾಕ ಲಾಸ್ಟೈ;ರಸ್ ತೋಡು ಅನ ಆಜೂ ಆಸ ಶ್ರಿತಿದ್ಸಾಡಿ ಪರಸ ಮ್ ತತ್ ತ್ರಗ್ರಸ್ಟಸ್ತ್ತ್ರ) 

| ಬ 

! 



ಜ್ ತ4ತ್ರ.ಅ-ಇಹಾಇತ್ತಾತ್ರ್/* ಷನ ತೊತ್ರಣೌಸ್ ಬತ ಎ ತೂ 

ಡ್ ತಾತ್ ಮಸತಾತ್ರ ಕೌರವ 7ರ ಡವ ಉ-ದಲ್ರಪ್ರತ್ತಿಸ್'ಸ್ಸಸ್ಗಗಲಾ ಶ್ ಶ್ಇಗೆ-ಕತಾಸ ಇತ್ತ್ ಎದತ್ತತಾವ್ 

(ಇಗಸಚ್ಪನರತ್'ತಇಣಸ್ಯ) ಆಲಂ ತರ ಅೇ-ಡ್ು ತಾಸ ಪಡಾಸಸ)ತಿ ್ೆಂ ಇಸ್ಟ್ ನ್ ಇರು ಟಣಾಸುತೂ ತಾಂದ ರು| 

ಇಇಸಿ3 ಸ-ಪಚ್ಟೂಹಹಾ ಸಸರ ಅತಾ ತ್ರಲ್ಳಪಾ (ಮ ಅಸ್ಟೆ ಸೂತ ಸ್ಪರ್ಜ್ದಾ ಹಾಸಹಿಸ(ಇಳ್ಳಆ (ತ್ರ ಹಾಸ್ ವಲಸ್ಟ 
ತಾತ, ಎಲಿಸ್ಳು ಜಾತ್ರೆ ಸರ ವಿರಾಗ ಡಾಸಡ್ರತಿಹ್ತ್ಗಸ್ ತ ವಿಸೆಸ ಳಾ ಸಪತ ತ ರಾತಾ ಮಾ 

[ಇಂದಿಗೂ ಪತೇ ದತತ ತಕೂಮಿತೆೇಂತ್ತುತುಡಾ ದು ಇತತ ಹಸ ಗತ ತತ್ ತ:ಶ್ರಿಸಕತ್ರಾಸತ್ 

ಡೆ ಜಾಸ್ಮ(ತ್ರರ ಶಾಸ ರ) ತ್ರಿ ಪಡ ತಡಾ ಸಾಸ್ಮ್ಃ ಗರ ತ ಬ್ರಾ ತಾಸ್ಡೆ 

ಸಾಬ್ ಕ ರ್ಟ 

ಕಾ ಅಜಾ ಓಲನಿ ಕನಾ ದ 
ತಟ ಟ್ ್್್ ಡಿ ಜಾವಗ್ನೆ 

ಚ್ ತ್ಯ ಸರ್ ಧ್ ಭಟ್ಟ ಇಗ್ಗಸ್ಸ5ಆಸಂಊ ಮರಕಡ ತ್ರಾಸ ಸ್ 

ಅಸ ತಗರ ವಾಲತ್ತೊಡ್ಿ ತಾ ಕಿಯಾ? 



ಕ್ಷರ ಸ್ರತ ಜಾಸ್'ವರ ಐಸು ಥಿಇ್ಕಹ್ಸ್ಒುಸಡಇಾ ಸ್ರಿ ಇಾಕೊಡ್ಸ್ರೈದಿದರ.ಆಸಲಾಗರವಡೆ ಡೊ 

ಜ್ ಬು ನಿ ಪ್ತ್ರ್ಪ್ಫಿೂವರ ತಾಶನ'ಇ ದ ನ್,ಡಿತಾಸ್ಎರಸ್ಜಡಾ-ಸ್ಲುಓಿನರಸಣ ಸನಿಸುಜಾತಾತಿ 

ದರ ಇಲ್ಬತತ ತ ಇರು ಡಾ -ಸತ್ರಾಸಪಾಸ(ಸಸಸ್್ಸೈತೊಸಗಲುಗ್ರಿಪ್ಪತೈಶ್ಸ್ಇಸ್ಮಲಸ್ನಾ ಇಸ ಎನಿ ತ | 

87ಸಎಸಣರ ಗರ ಹಾಸ್ವಾಎಡಗ ಹೊಸಲು ಶೇತ! ಪ್ರ್ರಪ್)ಗುಲ್ಯತೆಗೆನಇತ ಪಾಸ್ ಇತ್ರ ಔ-ಸ್ಇರ) ೨ ಇರಲಾಸಇಡದೆಡ್ಿ 
ಆವಾ ತರಡಿನ ಕಸ ದ್ರ ಘೌ ಸಚ್ಛಾತಾ ಸಮ ಪ್ಕ್ರೈತೊಸಗುಆಸಗ ಡಸ್ ಪತ್ರ ವೌ 

|| ಹುತಾತ್ ಹತತಾತ ಬತತ ಜ್ರ ೫೨31 

[ಹುಡು ಬಾಡಿ) ದ್ಲಿತಾಗಗಳರಸ್ಫೈಡೊ ಸು ಆ ತಲ ಪನಿಾಸವಡಾ ಶ್ರಸೌಟ್ಟದ್ಸರ,ಲ ಅತಾಸಗಇರಂಗೆ ಮೊಸ 

ಮ ರ ಜು 0 ರ ಸಂಜ ಸ ಬಾ ಟು. ೧ಎ! 

ಜಾ ತಾತ ವು ಪಸೆ ತ್ಟಸಟು್ಕಿಕ್ಸಾ ಸ್ ಸಲತ್ ನಿಂ ಭಾ ಜು ಚಟ ನ ಷ್ರ್ಯಾಗಇರಿ ಸರ ಹೊಸಲು *೧ಾಗ 

ಇರಲ್ ನಿ ಸ್ಪ ಜಸತ ನನರಯ ತಪ್ತ ತಾ ಸಂಸತ ಜಸು ಎತ್ತು ಸಗ್ಗಗ ರಿಸ ಹಾಸ(ಐರ ಇಗ ತಸ್ 



ಹ! 

| 

ಇಗ ಪಡಸಜ್ಮಹೊದೆಟ ದು) ಪ್ರತ ಲನ ಎರ)ಲ್ಬಡುವ ದಿ ಡ್ ೨ ಸಸರ 'ರ್ಟಾತ್ರಾ)7ತ್ಇರ ೫ 

ಆಡು ಜೃ  ತಲತ್ಈ ಯೊ ಗಾಸ್ರ್ಸ್ ಸತರ ತ್ರಪ್ಸಿಸಗ ಆಡ ತ) ಹಸಗ ಸಾಸ ಗಾರ್ ಸೈತೊಂದಲುಸ, | 

ಸಷ ಶ್ರಿ ಬು] ಇದ್ ಗೊರೆ ಲನ್ಿಎಷ್ಟುಾ ತಿಸಿ ತಗಸಳಅಂಾ ತಾತರೆ ಇಸೈತೊ-ಸ್ಆು ಶಿವರಸ್ ತ್ರ 

ಧಾ ಶ್ರಿನಸರ ಮಲ ವ್ರಸಂಡ್ರತ್ಸ್! ಳ್ಳಿ ಚರ ಬತಹಹಟರ ೯ (| 

ವಂ ಮತಿಇಳುದ್ಬ ಸಪ ನಪ ತಾಶನ್ಸಂ ಪತ್ ಇತ್ತಾ ತ್ಇರಾಗನೈತೊಟುತೂಕ್ಟಸ್ಸಮತ್ತಸನಿಸಸ್ಟಶ್ರ 

ಆ ಜು ಚ0ವವಿತ ಸವ್ ಸಾ [ತ್ಮಲತ್ಪಕ್ರಾಪ್ಸ್ 

' ಇಂ ಫಾ ದಸ್ (ಲಾತ ಮಾಸಾರ್ಟ್ಮು ಇೌತೊಸಬುಅರಶು ಬಬ್ಬ ಸಂತಾ ತ್್ ತಲ್ 

ಜ್ ಲ ್್ಪ ಟಟ `` ್ಯ ನರಸಪತ್ರುಸನಿಂಡಿವೆ ಪೋಳ ರ್ರೂ್ಗ 

ಇ್ಡ್ಶ್ರಶ್ರಿಸಸ್ರಸಸಿ ಫಸ ತಾಲರೂ; ಮಂ ದಿ ವಿಲಾ ಪಸೈಹೊವ್ಲು ಇರರ್ಯಸ್ಪ್ ತ್ವೃತನಿ 

ನಾದಿ ಮ್ನಲ-ನಿಂಓ-(ತು.ಕ'ಸ6 'ಸ್(ವಿಶ್ರಾಸ್ಇರಇಗಸೈತೊಸಗಟು ವು ದಗ ಇರ ಸತ್ತು ಇ್ನಿ್ ಸಜಸ್ನದು ತಸ್! 

ಶಾಸ್ತ 

ಹ 

ಇರ ದ್ಧ ಸದನ 

ಇರರ ತಡ ನಿಂ 



ತ 133 ಗರಾರ್ಯಳ್ಟಾನಾ ಇವೂ ತವಗ) ದ್ಲಿ/ತಾಗ'ವಲಅತಾರ್ರ ೫ ಶರರ ಶ್ರಾತಾರ್ಗರರ ಗುನ 

ಟೆ ಸಹ ಅಗ ಗಗ ತಪ ಸ್ತ್ರಾತ್ ಸ ಸ್ಯಾತ್ಸ್ತೀಡ್ ಸ್ನಾತಾ ತಾಕಾ ಇ ಮಿಇಗಸ್ಮ್ ರ್ತ 

ಹಾಸ 6133 ತ್ರಾಗಳೆಡರ; ಅಳು ತಾ7್ಇರ1 ಔ ಈಾಸಗಇರಸತಾಂಸ್ಸ್ನ ಸಇರಸೇಸ್ಟ್ರಾಸ್ಹ್ ಅಶ್ ಹ್ ಸಾಸಿರ ಸ್ರ ಜೆ 
ಯತ ಕಳಾ ಟಾಬೂ” 

ಜ್ನ 

ಹ ತಮ್ ಶಾ ತನಂ. ಸಸರಜಾತ್ಲೂತ್ಸಡಾ ಸಂ ಪ್ರ)ತ್ರಂ ತಾ ತ್ರಾಸ್ಸೈ/ಹ್ಮ್)! ೩ ತಿ ನಾವ್ರ 

ಕೊತ ತಿಇು ವಿಷ್ಯಷದಿಂಸಜಾಶ್ರಿವ್ನ-4 ಜಾ ತಮ ಜು-ಸ್ತ್ರಿಸಸಿ) ಪಾವ್ ಈವ ಜ-ದಲ್ರಸರ]ಆ ಸ್ 

ಹಜ್ಲ್ರೈಡ್/ತ'ತ್ರು-5 ಮುಡು-ವತ್ರಿಸ]ಂಪೂಶಾತ್ರ್)ಸಸ ಬು ಸ್ಅಾಸಕಾಜ ದಿಜ-ಸ್ಇ್ವ್ೆಆಿ1ಇಾಮಿಇವಿ ತಾಂ 

ನ್್ ಸ್ಗತ್ಛಿಸಶ್ರಿತ್ರಾತಷ ತನಿಇ ಇಸು ಮಿತ್ಯ ವೀಚಯ್ ದಿಣಾತ್ ಲಾ ಇಸ್ ದತ ಈ ಇ'ಎರಂತ್ಐೇ 

ಜ್ರಕ್ಛೇಹತೆನಸತಾ ಲ್ಯ ತಿತ್ಟಣ ತತ್ ಶ್ರಿತ್ತಪ್ರಾಜಸಗ್ಳೂದಾಸಹಾಸ್ ಗದತ ಇಸಗ್ಟಇಸ ತತಾದೆ 
ಇದತೊಡು ಾಸಾಮಿತಾಗವರ ಡೆ ಡಾ-ಷಟಟ್ರ ತಸ ಒಂ ಸಳ್ಜಿಸತ್ರಿಸಾಲಾಗೆ? ಕಸಲ ಶ್ನಿಸಶಸ/ತ್ಟ್ರಢಸನ್ ಬ 

| 

| 

ತೆ 

| 

ಲಬ ್್ಕ 



ಆಶ್ರಿತ ತಾತ ತಿ ಪ್ರ 4 ಆಡೂರು ತಿಹೊದೂಣಸ್ತ್ಮಸರ 9 ತ್ರಲು ಪ್ರಸ್ ತ್ರಇ ಇ ಸಸ್ಟ್ಿಶ್ಟ್ತತ್ತ 3 ' 
ತಕಂಡ್ನಾ ತತೆಒ(ಪ್ರತ9 ತಯ ಉಸ್ ಸ್ಸ'ವಾಳಾತಿ ಆಸ್ ಇತ 70 ಇತ್ತ ಬ್ರ ಮಸ ಸ್ತಷಿ) ತ್ರ ತ'ತ)೨126 ತ್ರ 

ಇಾಡ್ರೌಅನರ ಚಾ ಡ್ವ್ಸಗಷಾಹಾಹಾ ತ್ಸ ಸಮೇ ಜಾತ್ಸ್ನಸಾಡರ ಸ್ಶ್ರಬಸ9ಾಡರುಸ್ರಾ್ ತ್ರೆ ರಂಗ ಹೊಸತು 

ಸತ್ತಿತಾಮ್ ಸಿಸ್ತಾಯ ಚ್ಟಪ್ತೇಲಸ ಕೊ ಆಲಿವರ ಸ್ಯ?! ುತ್ತಾ ಇ ಸ ಇನ 2. 

ಆ ಪ್ರವೃತಿ ಸ ಸಟ/ದ್ಕಿ ಜ್ ತ ಸ್ಯ! 

ತ್ರ ಾ(ತ್ರಕಂತೊಡಾ ಸದ ಫತ ಪ್ಸ್ಸಗ(ತ್ರಾ ಪ್ರಜ ತೂಗಿ ತೊಡ ಸ್ವಷ್ಟಿಸ) ಲ 3. ದ್ರಿ ಕಾಸ್ 

ಟ್ಚ್ಮಸಾಸಗ-ತನ್ಿ ಸ್ಟಾಂ್ರ ಡಲ) ಸಸ ಹಾ ಬಾನ್ ಇ ಇದ್ರಿಂಹಸ್ಛ್ಮ್ ೯೫ ಚ 

[ಗತ್ ತ್ಯಾ ಸನ್ ತ್ರಾಇತಿ್ರ್ರ ತಳುರಾ ಸಹಸ ಇಗ ಅಾವಿಸೊಹ್ ಹೆಸ ಜಪಾ ಸ ೊತ್ಟಚ್ಛ ಹ್ ಅಚಿ(ತ್ರ ೬ಬ) 
ತೆ ಏಸ್ರ್ವ-ಸಮ್. ಹಿತ್ರ್ರತೋಸ್ಲ್ರಿತಿಕಾವಿತಯಿ ಮಾಡ ದಿದಸ ನಡಿ ಉರ ವ್- 9 ವಾಇಿತತಲಿಷ್ಟ ಇ. 

ಜುಸ್ರಾಂವಿಒನ್ತ ಸ ಸ್ನಲೌ್ಲನಾ ಜಾದೂ ಹೂರ್ಸ್ರಿಜಡ್ರು ತ್ರಾ ಪ್ವಪ್ರೂಸ9ಾ ಶಿಲಾವಾಸಸ ಸುಫ್ರಿಗ ಡಲ್ ಎ) 321 



ಡೆ (050 ತಸ್ನ್ಯಯಸ್ಛರ್ಗ ರಾತಾ ಪಿಂಉಛಂಡಾದ್ ಡ್ರೈ ಜಾಪ್ಇ ತ್್ ವಿಶಿಂ ಲಾದ ತ್ರ | 

ಶ್ರಿ ಎಾಜಸು ವಾತ್ಸಂದಾ ವಿಶ್ವಾಸ್ ೮೮ ಲೆಸ್ಸ್ 1 ಅಸ್ತತ ಪಸಗವ್ಇಾಲದಲ್ಲಂಯಆಾವ ಡೆ | 

ಶ್ರ'ಶ'ಲ್ಲಯು ಆಸು ಜಾಇಳೊಸಸ ಸಲಲ ಬದಲ್ ಹಡು ಇತ್ತಿದಾನ್ನದ ಡ್ರು-6ಏ ದಿೂದಿಐರ ಕವಿ ಸತ್ತಿ] 

(ಟ್ರ) ಎರ 11 ಬದ್ಧ ಸಾವಿ ಸ ಸಾಇ್ರೌ ಎಲ್ರ) ಸೌಲ ಸ್ರ ಇರ ತತೊಕಶೆಉಾಸತಾಸಾರ್ಟಯ ಹೂತ ವಸತಿ! 
ನ್ ನ್ವಿಂ ದೂ ರಕ್ತ ಯ -2ಿ) ಎ ಆಲ ಟಿ | ಪ್ರುತಾರಸ ಪ್ರಾಸ ತತೋ ತ್ಟತೀತಾಎರ ನಪ್ರಹ್ಟಿರಾಕ ಪುತ್ತ ತ್ರಶ್ ಜಿ ತುತ. 

[ಇಸ ಗಾಸಿ ಕ ಕು] ಲಂಗು ದಿತಿ ಆಸಾ ಖತ್ಸತಾಸಸಿಡೆ | 

'ಆಬಾನಪ್ರಾಇ್ತೊ ಇತಿಸಸಾಪ್ರ್ರಾಸತೊರ್ಗದ ಸೀಾಂತ್ತೊಸ್ಶ್ರಪ್ರತುಸ್ದಇ-್ರತ್ರುಸಾತ್ಟಾಾತತಿಯ್ರ ತ್ತು 
ತ್ಸ್ಯಾಿತ್ತಿಯೂತ್ಡ್ಡ ಮಸ್ರದಿಎಕವಾತಾತ್ರ್ರಡಿಸಿತ ಸತ್ ಇಗ9ಸಸ್ತೆ ತ್ಚ್ಲಾಸಮ ಜಗ್ರಾಡಡಿ-ಬ್ರುತಾಶಾ?ಸ'ದ9 | 

ಇತ *ತಿನತ್ರ, ಎರ ಸ9. ಶ್ರ ಶುಕ್ರಿ ಒಳ್ಳುದಿ ಇತ್ರ ಗಸ ಷೂ ಇಸ ಡ್ಷೀಣಿ ಪಾನಿ ಸ್ ವಿಧಿ ಎತುತ 
(ನಸತಿ ಸಎ್ದ್ಐ ಎರು ಟ್ರ) ತಾನ ತಂಸ್ಸಸ್ದ ಅಡಡ ವ್ಯ್ರಗಾವ್ ಡಿ ಬಕ್ಮತ್ತಿ ಇದ್ 9ನ-ಸ ವಾಸು ವರ್ಮ 



ಹ ಇಗೆ 

ಇ ಹಾಸ ್ಥತ್ತತ್ಛಛವಸುದೆ ಚ್ಕಮಸನೆ ತಸ) ಸಾರ ಊೂಡ್ರಿತ್ರರು ವಾಡಿ ಸ್ ದ್ ಪಸ ಸತಾರ. 

ಗೊೋಗಡ ಕ ಎರು ನಿತ್ರ್ಯಾಸ್ದಷ್ತು ಕೂಡ ಮೂಸ! ಲ ಯ ನಿತ್ಛ್ರ ಅ ತೈಶ್ಟ ತ್ತಾ) ತಾ ಅಪ್ರಗ್ರತಿ 

( ಟ್ಹತ್” ಇತಿಶೈೆಸಾ ಡಿ ತಸಲಶಾ ಸ್ಮ ಅತ್ಟಚಳ್ಟು ತ್ರ ಈ.1॥ 

ಸ 7 ಚತಾಗಾ ಸ 
ಆಗಸದ ಸಸ ಗ್ರೌಸ್ ಬ್ರಾದ ಸಾದಾ) ಯುತ್ ಬಗ್ಗ ಕಡ ಶಾಸ ಉತಿಷ್ಯತಾತೊಸತೆ ಸಾಸ್ ಜೆಸತ್ 

ತ 1.011 ಉಗ್ದತೆತು ತಾ ಸೇ ಇಡ ಣೆ-ತ ಹಯ 4೮.೧ ಇಅಕೊತ್ತೇಸೊದಾಬ ತ್ತ] 

(ತತ ಇ) ಉಾತಹಲ್ಲಟ್ರತ್ರುತ ಒಲದ ಶಿಶ್ತಾಸಿ ಬಹಿ ದಜ ಸಹಾನಿ ತಯ್ಸ ಸಡತೋೋೂತ್ತವರ್ಸ್ ' 

ಕಾಟ್ ಗವ ಪತ್ರಾ ಮಾಗತಾರ್ಡಗಸಗ್ತಿ/ 6೫; 2ಪಲ್ರೊತೂತ್ಸಟ್ಛೇನುತಾಜ್ಯುತ್ತ್ರಾತ್ತೆೊ್ | 

ಚಿಟ್ಭಸಗದೀತ್ತ್ರುತಾತೇಂಅತಕೊ ಕ ಡಾಷ್ಈಡಡ್ ಶ್ರೊಬಾತ(ತೊೋಬಡ್ತ್ ೩ಣ್ಯಗ್ರ ಪ್ಹಇೂತ್ಟ್ರರಾಸಾಸಿತೆ 

*ಡು ಸ ಚಿತ ಕಿತ ಪರತರ ಗರಿ ದಾ ಸ್ರತ ತಾತಳರತಿತ್ರ ಎರ್ ದಿ.ಸಾತಂ ದಸ್ ತಾಸ 



ಕ್ 
ಷ್ಠ 

೫. 

| 
| 
[ 

ಗಜಾ ಗಸ್ಟ್ಕಿಲೂ ೬೪)ಸಟ್ಟು ಇಾತಾಡಿದಿಧಾ ಸ್ರ್ರರ್ಸ್ಕಲ್ಲ ಇ ಸತ್ ಆಸ್ಪಾ1ತ್ರಿಯನ ನ ತ್ರ | 

ಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿಕಗಗಲಾಯ ಕ್ರಾಂತ್ ನಿಸಾ 3೯ರ. ಡಿ ಯ್ ಲಾಡುಸು ತಾಸ್'ಮಾಎಗ (ಇಒ ಢಿಸದ ತ್ರ ರೂಬಿ | 

ಶಾಸ ಇತ್)ನಿ ಲ್ಲ ರತ್ತು ಹಾಡಿ ಅಆತ್ಆಸು ಚದಿಂ-ಾ-್ ಸಾತಕ ಡಾತ್ರಾಯಾನಿತತ್ರ (ಸಾ ಸ/ಡಿಶ್ರಿತ್ರಾರ್ಗಾವ'ವಾ 

(ಡುತ ಹೈಸ/ತ ಉತ್ಸತೊಗು ಬುಳ್ಳುರಿಸಗ್ಗ ತ್ರಾಯಗಾನಿ 9೬-ಇ೫- ಗ್ಗ ಗ್ರ ಹೂತ ಬಾನೀ ರ ತ್ವ ಲ್ಲ ನಿಸ ಸವಾನಿಂಯ ೦೨ 
(ಜರು ಹೈಂಸ್ ಸಾ ರ್ಮ್ ರ ಸ್ಟ್ 1ತ್ ತ್ರಪಗೀಚಿ ಹ್'ನ್ಟ್ಸ್ರ್ಸಲತಾತಿ ಇಸು ದೂೂಾ ತ್ರಾಸ ತಹ 

'ಸ್ಲಿಂತಾಲ್ಸಿ ಸಾದ ರ್ಸ್ ತನೀ ಇತಾಜುತ ಷು ಸಿಬುಲರತಗಸಗಸಗತೆ ಇತ್ರರು ಸತತ್ ತಸ್ ಧ್ರಜಾತ 
ಒಬಹೂಬಾತಸನಾಪತ್ತಸಸದಸತ್ತೂದಸಾಜ್ರ್ರ ಸ ಸಶ್ರಿಹಾಸಒರ್ಕಾಣವಾ ನಿಜ ರ್ತ್ಡಿತಾಸಗ್ಸುತತ್ತಿ 
ಹೂ ಶ್ತುಆಂಸ ಎ3 ಏಸ ತತ್ತಯ ತ್ಯಾ ಹತ. ಸೂರ್ಯ ಸೂತೇ ತ್ರಾಸಸಾತಿ ಕಡಾ ಡಲ್ರತತ್ತೆ 

ಸಹಿಸತ್ರತಿತಾಸ್ರಸೈಖ 9 ತಿಕ್ಕಿಲಸ ಹೊಂಗಲ ಇ) »11ಡ ತಪ್ರ ತ ಸಗ9ಂಸ ಸತಾ ಕ್ರನಾತ್ಯಉ ತಗ 
ಸಹಜದ ಇರ ಷ್ಟ ತ್ರಾಣ ಇಸ್ರಾ ತದ ತ್ರಾಸ್ತ್ರತತ ಕ್ರ ನಸ ಹು ಬ್ರ ಆಹ ಎನ »(ಇ್ತ್ತಷ್ಟ್ | 

ಳೆ 



3 ಲ ಶನಿ ತತ್ವಜ್ನ್ನ ಆ'ವನ-ಜೇಂಡ ಸಾಮು ಓಾಸ್ಟ್ಂತಲ್ರತ ತಸ್ ತಪಾ ಸ್ರಾ)ತಾ “ಲ್ಯ ತತ್ ಸಾ 

ಮ ಇರ ತರಾ ಗಾ ಹಾಪಾಪಾ 

ಗ್ ದಸ್ಕತ್ ತ್ರಇ-ಇೌರ್ಯವಿಎಸಾಡಿ ಡಾಸಣಾಶತ್ತೆಹ ಅಡರು ಸತ್ತಿತು 

[ಅತ ಡರೇಗ್ಮಾಸ'ದ ಲ್ಲ -ಹೈಸ್ತ್ವ್ಜ್ರಾಂ ವಾಂ ಇ ್ಟೈಗಾತೆಲ್ರು ಆಸಾ ಇಸಸಗಲಾಗಸತ್ತತ ಇ ತ್ರಾ) ಸ್ತೆ 

ಡಿಡೂಳುತಿತ) ತ್ತೆ(ವ್ರತ್ರಗಾ ಕಾ ಸ್ನ ಜಾ ಸೆ ಾ್ಗ -ಸ್ಮ್ಹತಇಎಸತ್ತ್ವಫ್ರಾನದಿ. ತಾಸ್ನಾಶ! 

ಟ್ ಪ್ ್ಾಟುಳೂ 6 ತಾ 

ಸಾತಾತಳ ಎತ ತಸಸತ್ರ ಜನಾನ ಲ ಹಗ್ರೂಸಾ್ಯನಲ್ಟಹೊದಾಥಾವ್ರತೀಢಪ್ರಇಇಸ್ತಷೂ ತ್ರಿಹಿತತ್ತ ಲ್ಲ 
ದತ್ತ ಆಪ'ಲ್ಲಸ್ಜೈಸಾಲ್ಬು ಟೊ) ಸಂಸಾರೆಡೈತತ್ರ ಇ್ಲಾಸತೆತ ಓಡಾಟ ಇ, ಇ 30 ಂಡಿ ಜೈ 

ಸವಾತೊಾಡಿತತ್ತ ಸ್ಪಾ ಸತುತ್ತಾಣ3ತೆ ಇತಾದಿ ಸಗ ಸತಾಗ ಇಂ ಡತಿತಾ ಪ್ರತ ಈಸ್'ಪ್ರ್ ಸ-ಸಫಿ: _ | 
ಆ ಸ ಎ ಗಾ ಜಬ ಬ ಬ ಯ“ 

ಕ್ಷಿ ಸಸರ ವಿಸುತ್ತಿಪ್ರಾ ಸ್ಟಾ ಡೊೋಂಡೈಯಳಿಸಾಸಾಇತ ತಬ್ಬ-ಡೊಪಾಸೂ ಗೂಡ -ಡ್ಯ ಇ ಗಾಯ 

ಎ2 ` 



ತ್್ 

/ತ್ರೆತನ್ಬು- ಸುನಿತಾ ಬಕ ಸಗ ಅತ್ಯನ್ತ ೯೫ ರ್ 

“3113 ದಆಂಗ್ರ್ರಗಸ ಜಾತು ಹಂ ಆಹತ್ಸೆ ತ್” ಈತಿಇೂ ತದ್ ಗೌಡರ ಮೂಡಾ ದಿತಎರ್ 

ಲ್ ತ್ತಾ ತಡಿ ಜಿ ಸಕತ ಕಸಂ 1. 

ಹಜಾಸ್ರಕಾವಾ ಕುಡು ಡುಂ ಜ್ಞಪಸರಿಖಾಕೇ ಯತ ಇಂಟ 6 ತೌತಿಕೂ ಚಾತ್ರ. ತ್ರಿಎಸ್ಯ್ ಸ ಜ್ಞಾತ ಸಾಸ್ 
ಸಚ್ಯಸಪ್ಪಸ್ತಾರ್ಕೇರಿ-ತಿ ತ್ರ ತೂ ತ್ರಾಸ್ * ಗು ನ್ ತ ಣಜ ಸೇ 

ಇ್ತಾ|ಅರಾ ದಲ್ಳ್ರಾಹುತ ತಾರ್ ಹ] ಇ ತ್ಇದಲ್ನು ಗ ತ ಸ್ತಿತ್ರಿ) ದರ ಇತ4.ನಾಸ' ಜಾವ 

ಸ್ವಾತ್ ಸತ್ಛ್ಯಗಿದರರ್ವ್ ಈ ಜಾ ್6। ಪ್ರಿಣಾಗಸಡ ಸಹಿ ಆಭ್ಲನಿಲ್ಛಾ ತಿತದೆ? ನ]! 

ಹ ಚಾ, ಆಸಿಸ್ಸಣಡ್ಕೌಸ್ಶ್ಹ) ಬು ಒತಸಚೆಯಾಶ್ಚ್ರಾಕಾನಂಡಡ ತ. ತ್ಯ ೯ಸತ್ವೇತಿ; ; 

'ಸ್್ಲಹೆಅಪಾ ಸಳ ಬಳಿ ಹದಿಲ್ಲಡ್ತೊಳ್ಳು ನಿಟ ನ 7ಗ್ಸ್ಛೆಂತೆ ಸಾಗಾಸ್! ಶ್ರ) ಕ ಇಂಡ ಗ “ಜೋಗು 

ಡ್ ಇ ಲ.ಟಂ ಇ 3 ಪಿ (ಇ ತೆ ಡಿಂ ಡ್” "ಸಿ ತ್ರ” ಗಗ ಡಡ ವಿಲ್ಲದ ಬಾ ಸಾಕಾ ಊಲಳ್ಯರಿತಿತತ್ತ, ಕಳ್ನನ 

| 



ತ್್ 

ತಾಸಾಜ ಲಡೊೋ-ಶೈಣ ಲಿ 2 ತಾಡಿ (ಹರಸು 2 ತುಂ 3 ಇಷಲ್ಲರ್ದತಿ ಸಟ್ಟಯೆ ಯಥ ಕಾನಾಸಿ 

(ಆ ಅಧರ ಕಣ ಸು ಜ್ಯ ತೂ ಉಸಗಂತೆ  ಲ್ಲಾಪ್ನ ಸಾಸಸಾೂಬುಂ ತಾಸ ಸಟ [12 1 

ತ್ರ್ತಾತ್ಪ್ಯಹೈತಾಸೆ್ಸಐ ಸೂಜಿ ದ್ ತ] ದ್ರ ಹೂತ ಡಿಪ ಸಾಸ ಟಿ - ಸ್ಟ್ತ್ತಾತೌತ್ತಾತ ಸ್ರಿಗತ್ಡಿಸಗರಾ 

ಕೊಡ ತ್ಥ್ತ್ರಇರ ಹಗ (ಸಗರ ಜೂಾ ಕೆ ಸಸಕ್ಸರ್ಗ ದಿತಸ್ರ ಶಿ] ತ್ತ ಅತ್ ಗ್ರ ಕ್ಲಿ ತತಾ 

3 1 (೫ ಇಟಿವ್ತಬ್ಪಸತ್ಛ್ು)ಇಒುತ್ತುತ್ಾ ಸ ಅಯ ತ್ತಾ ನ ಇ | 

ಸಸ ಇತಿ ನಿ ಸಂಸದ ಜು ಸಲ್ರ ತಾ ೨ಗಗು/ಬ್ಲಂಯ ಸಾ ತೊ ಗ ತ್ಮಲಿ ಇತ 295 ದಾರ ಸು/ಲ್ಲಡಾತ್ಸ್ರೈಕ್ಸಿ ಡಿ) 
ಲ್ಲದಿಪರ ಜನ್ರು ಜೊಕ್ಸ್ ಒಳ್ಳ ಚಿ 1 ಫ್ಸಾ್ಸ್ ಸತ್ಸೈತೆ ಎಡತಿ ರಜಾ ತಾಸ[ಸಪುತ್ರ್ಾ 

ತಾ ಎ ಹ ಇಒ ಒಲ ಎ ಇ ಜನಿ ಸ ಘಟ್ಟ ಸಾತು ನಾತ್ರ್ಯ ಇರೆ ಫ್ಟೊಾಸ್ಸಗ್ಳು- ಬುಡಿ ತು 

ಆತಾಸಿಸುಕ್ಕಲ್ಲುಸ್'್ಥೆಸತೆಂತುತಿ ಹೊರ ಯಣ್ಗಿ ಸ ದಸ ತ್ರಯಂ ಶ್ರಿಯ ಮಸಗಿ ಸಷ ತ್ ತೆ್ಕತ ಇಷ್ಟೆ 

ನಿಇ-ಗರಬಬ್ಬಸಾ ತೂ ಪ ತ್ರಾ9ಿ ಸ್ರ] ಸಾಡೆ ಸದ್ ಸ್ನ ಸ್ರ ್ಇಲಾಒಂಲ ಇಎಿ್ದಿತತಲ್ಲತಸುಂಂತೊ ಡಿಕ ಸೇಜ್ ಸಣುತಿ 



ಸಮಸತಾ ದತಬ್ಮಸ ಬಡ್ ಮ ೂಸಡೆತ್ಟು ಪತಿ ಗಾರ್ನತತಾದತೆ ನಿಫಾಸಗಒಲ್ಬತಾಲಸ್ನುತಾದಿತ್ಸೆಹತಿ ಲರು 

ಚ್ ಜ್ಯಾ ಎತ್ತ ತೆ ನಿಸಾಂಸ್ುನ) ತಾನ! ಜಾತ್ ಸೋಸು 3 ಬೀ್ವಿಲ್ಲದ ವರ ಹ್ಮ ಶಿಣಪಿ 

ಇರೆ ತ್ 13ನ್ನು ಹಸು ಇ ಹ್ರು ಆಸ್ತೇ ಶ್ರಗತ್ಷ!-ಸ್ಇಲಿಸ ತ್ತ ಇನಿ ಜಸ್ ್ ತ್ವಸಅ ಆಗ್ಟಾಟ ಜಾತ್ವ್ತ್ರ್ವ 

1 ್ರಿತಇಹ್ ಡಿ ವರ ೯ರಗಗಗು] ಬತ ತಕ್ಷ್ಯಾಸ್ ಸಶಿ ಫ್ರೈ ತಗಢ ಸ್ಯ ರತ್ತ್ ಚ ಯ್ಸ್ಸ್ ತಣ ತತ್ರ) ತುತ ಪಾತಿ | 
ತಾಯ ಫಗ್ಛಡುತತ್೨೯್ಜ ಸಾಸರ ಸತಸ-ಈೊತಿ ಸಾಸ್ ಇರ-ಹತೆತೆ. ತತ್ತಿ ರಾಸ:ತ್ಸ್ರಿ ಪಚ ಪ್ ತ್ಯ್್ಸ್ಲ್ಲಿ 

ತ್ರಿತ್ರಾಘತತಿಶ್ತಾಸ್ ಜರು ತ್ರ್ರಯರೂ ಡು ತ್ಯ ತರಸಾಸ್'ಔಾಸಾಸತಣ್'ನಾಸಾ ಡ್ಲಿಜಾಸ್ರ್ರಾಕ ಹೊತ್ ಅಾಸ್ಟ್ತಾ ತಿ ಶಕ್ರಂ ನಲ್ಲ | 

ಹಿದ್ಯತ್ಕುತತತಚಾ ತಸ್ ಸೂಡ್ಪುಸಾಶ್ರಿಸಾ ಸಲಾ ಗ್ರಸ್ಟ ಶ್ರಾರಾತತಿಂಕೋ ಬುತ್ತುತ ಸೌಡರ್ತಧಗ್ರೋಶ 0 ಸ 

ಜುಗ್ಪ್ಛೀಜಾಖಗೌತಾರು ತ್ತ ಉಸ್ ಸಸ] ತ್ಸ ಒರಿ ಲ್ಲಸಗರ್ತ್ರತ್ವಾ ವಿಳಮಿಲ್ಲದಳತ್ಸ್ಲ್ತ್ತುತಿಂತೈಸಾತತಾತ್ರ್ರಹ | 

ತತಾ ತ್ರ ಪ್ರಅತ್ ಸಾಲತರ್ಗಇಸತ್ತಾತಾ ಒತ್ತ ಜಗಳ ತಯ ' 
ಬಸು ಜೊ ಡಿಂದಆತಿ ಗವಿ ಬಪ್ಪ ಗ್ರಾಸ ನಸು ಸಸ್ಯ ನಗು ಸಗ್ಗದ 



ಜಸ ಹುತ್ತ ತ್ ತ್ರಿತ ಪೌಡ ಜಂ ಶ್ ಸಫನ ಸತ್ರ ಹೊಸ್ ಹೂಬಾತ್ರೆಸಾಜ್ಯತತ ದ್ದ ಡಾ ದಿಟ್ರ ಜ್ಞಾತ 

ಇತ್ನಾನಿ ಸತು ಜೈಹಾರಸ್ಥ ಇಡದೆ 'ಜು್ನ್ವ್ ಫ್ಲೂ ಉುಲುರಿಭಜಿ ಸ್ಸ್ಟ್ಸ೨೨ತ್ ಶಿಜ್ಯರಾಲತ್ಸಣ ಡಿ ಡಿ 

ಔಬಾರಲ್ರಗಾತಸ ಡೂ ಸುತೆ ಸಗ ನಪಶ್ಕಷತಾುಸಾಸೊಬತ್ತುಪ್ರ ತೊರದು ಕೇದ 
ವ ಜ್ಜುಂಸ್ ಗಬಸುನ್ವಡ್ ಡಾಲ್ಯಸೆತನಾ ಒದ 

ತ್ತ್ರ್ಸ್ ನಾ 
ಸ್ವ ಸ್ವ್ಕಲ್ಲಿ ಗಾ ಪ್ರ ಜ್ಲಾಡಿ ಆಗು ಪತಫಇಟ್-ಡ್ಲ್ಲಂತೆ] 

೩.ಶ್ನಸಾತಾ ತ್ನಲ್ರ]ತಿಶಿಶ್' ಕತಿ ಪ್ರಕ ತಾ ಆಡ ನಿಜಾ ಇರ್ರೋರ್ಸ್ಕೈಪರ ಬ್ರ) ತ್ರ್ರಶಾಸ್ಇರ ತಾಸ ತ್ಥತ್ರತ್ರುತತಾಸಿ| 

ಬಾಲ ಸಾಡೆ ತೊ ಹಗಾ ದಪಾ ನದ,ಡರ ರಜಾ ತ್ಲಾತತೆಸಿಸಾಂಡ್ 4 ಇಳ್ಳ್ರಣ್ಣತ್'ಇ್ನರ ಸರ ತುಸ/ಮುತ್ಯನಲ್ಲ 

ಆುತ್ತ್ರ್ಸಸಾಧಿರಾಸ ತಡ ಡುತ ಶ್ ಸ್ಪಾತ್ತೆ ನಭಾ ಸಾಸಗದಿಂಬುರೂರು ಎರ್ ಪ್ತೊಸ್ಣು ಡೆ ನಿಷಇತಗಾತ್ 

ಸತತ ನಿಸ ಸುದ್ಧಿ ತ? ಸಲ್ರಾಯೆ ಸತ್ರು ಸವಾಢಿಸತರುತ್ತ ಸಸಿಯು ತಪ ಸುಬ ದ ದರು ಉಸ್ಮ ಹುದುಿರಾ ತ್ಯಾ 

೬1೬ ಬಲಾತ್ ಸಾಲದ ರ ರ್ ಭೂ ಸಾ ಆಚಾಬಾಷಾ 

ಸತರ ಬಲಸ/ತಿಯ್ ತಗಿ ಸಗ್ಗ ಹರು ಸಂಗಾ | ತೆಇದೆಂಯಲ್ಲ ಒಪ್ಟತ್ತಿ ಸಸಿ ಇಷಿರ್ಕ್ರಾಹಸಿತಿ 

ತತ್ರ ಅದತ್ಟು ಬಸ ಗಳ್ಳಲ ತಬ ತ್ತಸ್ತ ತೇೂತ್ರಿತತ್ವತಿತ್ಯಾ ಲ 



ಉಸಾ ಹೊತ ದಿ 3 ಹಹ ಎರಾ ಸೊದಂಟಗ19 ಹೊಂಡ ಹೌಷ್ತಿ್ ಡಿ ತ್ರೇಡ್9೦ತ್ ಪ್ರೈ ಅ)] ಜಸು 

ಇಸಿ ಇಳ) 2ಡಿ ಷ್ಟು ತ್ವ ಗಸ ಸಾಧ್ಧಿತಒ ಡಿ ರ್ಜಲ್ಷ್ಯಾತ್ ೈಡ್ಬ 1 ವಿಷ್ಟಯ ಇಗ್ಫುಸಸಾತ್ರ್ರತ್ತಮ ತಾಡಿ ತಚ್ಚ] 

ಶಿಗಾಬಾ್ತೈಂತುಸಇಲಾಸ್ರೋಫ್ರ್ ತರ್ಕ “ಡಾಡಿಇ್ಲಾನಿ ಸೊತ್ತಾಗಿ ಢಗ ತರ ಈೌೊಡೊಡ್ ಮಸುತ್ತ' 
3.1. ಕಥ! ಬತ್ತ ಸಳತಾಶಿದ ರ್ಗಾಔತ್ಥಾಂತಿಸಗ ಯತ್ತು ಸಾಔಡಿತ್ಸ ಯಾದ ನಜ 

“ತಾತ! ಪ್ರ್ರಇ'ಪಾಲ ಸತ ಸ್ಜ್ರಿಗಾ ಡ್ ಸೈ ಡಸೆಂತು ಎತ್ಸ್ಭ ತ ತ್ರ ತ್ತ ಸರ್ಗ ಯೂ "ಷಸ 
ಇಇ ಧಿ ಎರವ ಷಿಸ್ಯುಸ ಮ ಚಮಚ ಆನಯ * ತೇನ! ೧೫ 4 

ಪ್ರತೊತ್ಸು ಆಡಿದ ವಿದ ತಸ್ ಸ್ಸ ಬಳ್ಳರಿದೆ ಕ್ರಾತಿತ ತೃ ತೂಸಲ್ಲಾಹಿ ತುತ್ತ ಟಾ. 

ಇರಿಸು) ಂನೆ29ತಾ ಇದಗ ಜತ) ರ ತೆಸ್ತೊತೆಹ ಸುಡ ತ ಸತತ] 

ಇತತ ಡಾಡೆಕುತ್ತಾ ಪ್ರತ [ಕ ದ್ಧಿಸಶ್ರಿತೃತೆ ಆಗಸ್ತು ಸು ಗಲಿತಿದ್ದಿ ದಾ ಸ್ರ್ಛೂತ ಇ 
ತತ್ಣೆಸಾಸಿತ್ತೆಸಾತತೆ ತ ತರ ತಾತ್ಯಾ ತಂತ ಹು ಇತ್ತೆ ಸತ್ತ] ತ್ಇಸತ್ಸ ಸತಿ, ಸಪಲ್ಯ ಸಮತ | 



ಟಟ ಪಪ ಫೋ ್ ್ ಛೆ 

ಸ್ಟಡ್ ತ(ಎರ್ಲಿಧಾಸಿತೆ.ಅಜ್ಲಸಛಶತಃಸ್ತ್ವಾಸಾತ್-ಫ್ರ ನೊಡಿ ಇಡಾ ಐ ಇ್ಮಷ್ಫ್ರುತಿ ಯು ೬ ಶಿತ) 
ಜೇ ಕಸ ತರೂಗು ಥಿತಾತಿತ್ ೧೬೬! ಮತ್ತುಷಾಚಿ ಡ್ ಸಾಸ್ ೂಡಿತಸವ ಛಡ್ಮಕ್ಸ ನಾ ಸ; ೨ 

ಬಲ್ಲಳು ತ-ಸ್ಾತ್ ಇಸಗ್-ತೀಂಬುಸಾಡ)ಸ್ ಷರ ,ಹ್ಮ-ಇ್ರ್ರಇಸು ಡಸ ಲಾ ಗುದುತ/ವು ಸ ಇಾಐ|) ನ ತೆ 

ಸ್ರೂಸಇಾಸುಲ ತ್ರಿಕ ತೊಡ ವರಣ್ಥಸಲ್ರೈಸ್ಟೀ1೬ ಬಲ ಹಹ್ಯಾಗತ ನ ಇಾಸತವು ಇಡ 
ತ್ಇ್'ೀಸ್ಟ್-ದ1೨» ಇಯ ಸೆಜ ಪ್ರೊ) ತ್ತ) 3ರ ಇಸ್ ಇಳ್ಸ್ಲುಸಗ್ಗಡ.-ಕಾಡಿ ಜೂ ಇತಾದಿ ಚ ಜಗಾ 8 ಳ್ಳ 

| | 
| ಸೃಹಾತ್ರತ್ಥೆಂಯಾ ಪ್ರ ಸ್ಜತೆಸಲಾತ್ ತಾತ್ಟ್ರತ್ರಿಯಸಾಸಳಾವಲ್ಲ ದ್ೆ) ಇ್ಸಾ ಡರ ಸಮರ ಛತ್ರಾಸಗ್ಲ ಧಾ ಗ'ಡಂಡ್ 

ತಿರಾ ಸಿ.ಜನ್ಸಾತೃತ್ಸೆಸತ್ ಸಲ್ಲದ ತಿ ತ್ಳರು ಸ ಎನಗ ಬಜ ಇಮಂ ಣಾಜಾಡೋದಟ್ರ, 

ತ್'ಸ್ಟತ್$ಗಾ ಸಿ ಸ ಅಸ್ಸ್ಮಇಸಡಿನ್ಸತ್ಸ್ಸೇ ಎತ ತತಸಬ ಆಷ್ಟ) ್ರ)ಸ್ ಇರ್ಇಲೂಾ್ರೆಸ್ಇ/ 

ತತಡ ಎರಿ ಇ ಪ್ರಾಣಾ ದಿತ್ಫಾಸಬಸತು ಇಷಾ ಡ್ರ ಹತ ದೀಸಲ್ಲಹೆ ತಿ 4ದಿಸ ದ್ ಲ್ರ್ಯಾಸತ್ರೈತಿ 



1 1 ರ ತ ಉಕ ಕ)4ಎರಿ ಜಡ ಹೂ ಪು! ಗ 
ಛ.ಸುಜಖಮೈನ್ ಗ್ಯ ಕಬಳ ಸ ಸಬ್ಮನುಮು 51. ಜಿ 19ಗಯ ಗಿ 

ಇ ಸ್ ಬ) ೫5 1. ಗಳ 3 ಸ ತ್ಟಿತರಿ ವಚಗ 4 ಲ ಯಷ ಸ ಸ 

ಣೆ ರಾ ಚ್ಛಕಾಮ್ಾ 0 ಲ ನಾಸಾ ಇ ಇಸಡಗಧ್ಳಯ 

೮) ತಳಕ ರಾಸುಸ್ಯಳನೆ ಮಡಯ 11101117131 ೧೫ 
ಜಗ ಕಷ ಸ ಟೂ ಸಜಜ ಉರ ಚೌಲ ಸಸ್ಗಮಖ್ಯ1ಳ ಗದ್ದಿ, 

| ಗಗ /ಗಟಪೂತ್ಷಿತಿ ಯವಲ್ಣೆರೀಗ್ಯ ತಕರ 
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ಲ 0. 6 ಐ ಪ್ರ ಆ ಆಡ೧ಛ ತ 1. ಕತೆಗೂ ಅಳು 7 ಓ//ಊ೧೦೦ ಪ್ರ ಬ್ಯೂಲ್ಫ 0220 

ಜಗ ೫ ್ 2೪೦ ಆ ಕ್ಯ ಕ್ ಸ 

ಚತ; ಊಂ 4ಆ)ಐ* ಸಕ 2 ಪಾ ಜಾ 



೬ ಜಿ ಭರ ಸೀ 2 1 [| (₹1. 1 

ಇ ಬ್ ಸ ದ್ಯ ಈ (ನಯ ಆ ್್ಪ 
ಲ್ ಬ [್ಲ[ೆ () ಳು 1 ಬ್ 91102, ಟೃಣ,ಲ,೩ ಇ ಗಜ 

ಎ ಗ ಹ (1 2 ಗ 12 | 

ಸ ಚ ಜಾ ಜ್ರ ೯೪ ಗ ಯ 
ಇ ಇಸಿ ಜೆ (1 

೫ಬ ಎ ಚಟ ಕ ಬಡಸ 1 ಚ್ 
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